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TANTÁRGYI TANTERVEK 
 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  
 

Szakgimnáziumi (2016/2017-es tanévtől) 

9. évfolyam  

 

A kerettanterv 9. évfolyamra heti 4 magyar nyelv és irodalom órát ír elő (2 irodalom + 2 nyelvtan 

bontásban).   

Magyar nyelv (2 óra) 

Tematikai 
egység/ 
fejlesztési cél 

Kommunikáció, tömegkommunikáció  12 óra 
 

Ismeretek 
fejlesztési 
követelmények 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés 
élőszóban, szó- és beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek a kommunikációs 
helyzet tér, idő és résztvevői szerepek (kontextus) megfigyelése. 
A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak 
megtapasztalása: az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció. 
A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása 
különféle kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi 
kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban. 
A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának 
dekódolása, az üzenetek manipulatív szándékának felismerése. 
A személyközi kommunikációs helyzetek megfigyelése, a kommunikáció 
folyamatának elemzése a tanult szakkifejezések alkalmazásával. 
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, 
nyilvános és tömegkommunikáció. 
A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi 
kifejezési formái. 
Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  
Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

Tematikai 
egység/ 
fejlesztési cél 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 
 

20 óra 
 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben. A 
nyelv mint jelrendszer. 
Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, 
magánhangzók és mássalhangzók rendszere. 

 



A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás 
összefüggése. 
A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése, 
valamint egy tanult idegen nyelvi hangrendszerrel történő 
összehasonlítása. 
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, 
kapcsolódási szabályok.  
A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, 
hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer megismerése.  
Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók. 
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 
felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok.  
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 
használatuk a mondatok felépítésében. 
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta 
szerinti típusai.  
 Az egyszerű és az összetett mondatok típusainak felismerése, 
elemzése. A helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban.  
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen 
nyelv hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, 
mondatszerkezetével.  
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi 
szintű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 

Tematikai 
egység/ 
fejlesztési cél 

A szöveg 15 óra 
 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, 
rendszerezése. 
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A 
szóbeli és írott szövegek szerepe, eltérő jegyei. A szövegfonetikai 
eszközök és az írásjegyek szövegértelmező szerepe. 
A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, 
szövegegységek. 
A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és 
nyelvtani szintje. 
 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 
Bekezdés, tömb, szakasz. 
Szövegkohézió: témahálózat, téma-réma, szövegtopik, 
szövegfókusz, cím. 
Szövegpragmatika: szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, 
tudáskeret, forgatókönyv. 
Nyelvtani (szintaktikai) tényező: kötőszó, névmás, névelő, 
határozószó, előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés) 

 



Tematikai 
egység/ 
fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás 8 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

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. 
 
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források 
felhasználásával, az idézés szabályai. 
Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés 
(katalógus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, 
visszakeresést biztosító jegyzetelés) és az információk feladatnak 
megfelelő alkotó és etikus felhasználása. Pontos 
forrásmegjelölés. 
Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, 
megjelenésének, közlési szándékának megfigyelése, a 
tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes 
szövegek nyilvánosságának kérdése, etikája. 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Köznapi szöveg: érvelés; gyakorlati szövegműfajok (felszólalás, 
hozzászólás, vitaindító, meghívó). 

 

Tematikai 
egység/ 
fejlesztési cél 

Helyesírási ismeretek 10 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

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.  

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma.  

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre, számonkérésre szánt órakeret 7 óra 

 Összesen 72 óra 

 

 

Irodalom (2 óra) 

Tematikai egység / 
fejlesztési cél 

I. 
Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és líra 

10 óra  

Ismeretek, fejlesztési 
követelmények 

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; 
történettípusok. 
Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). 
Egy szemelvény a görög prózaepikából; szemelvények a 
görög lírából. 
A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok. 

 



Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, 
továbbélése többféle értelmezésben az európai és a 
magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen. 
A tanuló  

- felismer és azonosít alapvető emberi 

magatartásformákat mitológiai történetekben és 

eposzokban 

- megismer irodalmi alapformákat, műfajokat és 

motívumokat 

- elemzi a történetmesélés formáit, az elbeszélői 

nézőpontokat és a narratív struktúra szerepét 

- felismeri a görög kultúra máig tartó hatását: pl. 

archetipikus helyzetek, mitológiai és irodalmi 

adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs 

- műismereti minimuma: 

Iliász: I. ének (részlet); XVIII. ének (részlet) 
Odüsszeia: I. ének (részlet); IX. ének (részlet) 
Aiszóposz állatmeséi 
Szapphó: Aphroditéhoz 
Anakreón: Gyűlölöm, Engem a szerelem… 

- memoriter:  

Odüsszeia: I. ének első tíz sor 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, 
kaland, utazás mint cselekményszervező elv, dal, elégia, 
epigramma, himnusz, hexameter, fabula, archetípus, 
toposz 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

II. 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Az antik görög színház jellemzői. 
Drámai előadások (tragédia és komédia), versenyjátékok. 
Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete). 
Az antik dráma hatása a drámatörténetre. 
A tanuló 

- képes dialogikus mű olvasására, befogadására, 

értelmezésére, egy drámarészlet előadására;   

- felismer különféle magatartásformákat, 

konfliktusokat, értékeket és hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek elemzésével, 

értékelésével fejlődik erkölcsi érzéke; 

- pontosítja a katarzis fogalmát; felismeri, hogy a 

befogadóra tett hatások változatosak; 

képes a műről szóló vélemények kritikus befogadására 

 



- műismereti minimuma:  

Szophoklész: Antigoné Oidipusz király (részlet) 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, 
komédia, dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, 
drámai szerkezet, kar, katarzis.   

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

III. 
Világirodalom – antik római irodalom 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Szemelvények a római lírából és epikából, Horatius és 
Vergilius egy műve, továbbá például Catullus, Ovidius, 
Phaedrus – művek vagy részletek. 
A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak 
hatása, továbbélése. 
A tanuló 

- azonosít, értékel emberi magatartásformákat a 

művek, illetve a szerzők portréi alapján; 

véleményezi a horatiusi életelvek érvényességét;  

- megismer irodalmi műfajokat, versformákat; 

- értelmezi a görög és római kultúra viszonyát; 

felismeri a római kultúra máig tartó hatását 

(mitológiai és irodalmi adaptációk, intertextualitás; 

Catullus / Horatius noster; latinizmusok a mai 

magyar szókincsben). 

- műismereti minimuma:  

Catullus: Gyűlölök és szeretek 
Vergilius: IX. ecloga 
Horatius: Licinius Murenához,  
Ovidius: Pygmalion – részlet az Átváltozásokból 
Phaedrus: A róka és a holló 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars 
poetica, átváltozás-történet. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

IV. 
Világirodalom – Biblia 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Szemelvények az Ószövetségből (a héber Bibliából) 
(pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön, Bábel 
tornya, József története, Mózes és a tízparancsolat, 
próféták, Jónás története, zsoltárok). 
Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; 
példabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az irgalmas szamaritánus; 
a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis 
egy részlete). 
A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar 
szóbeli és írásos kultúrában (pl. szókincsben, szólásokban, 
témákban, motívumokban). 
A tanuló 

 



- megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, 

magatartásformákat, témákat, motívumokat; 

- tudja néhány közkeletű bibliai szólás, állandósult 

kifejezés eredetét és jelentését; 

- ismeri a Bibliához kapcsolódó ünnepek, 

hagyományok (karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tartalmát; 

- tudatosítja a bibliai motívumok, témák, műfajok 

továbbélését a kultúrában;  

- ismeri a Biblia máig tartó hatását az európai 

irodalomra és művészetre (zene, képzőművészet, 

film; dramatikus hagyomány; parafrázisok, 

adaptációk többféle művészeti ágból). 

- műismereti minimuma:  

Teremtéstörténetek, Kiűzetés Édenből, Káin és Ábel, Az 
özönvíz, Bábel tornya, Izsák feláldozása, Mózes és a 
tízparancsolat, Jónás története, zsoltárok 
Máté evangéliumából Jézus születése, élete, 
szenvedéstörténete; Példabeszédek : Magvető, A tékozló 
fiú; Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy 
részlete 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, 
pusztulástörténet, zsoltár, próféta, evangélium, apostol, 
példabeszéd, apokalipszis. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

V. 
Világirodalom – az európai irodalom a 4-15. században 
(középkor) 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Szemelvények a 4-14. századi európai irodalomból, példák, 
jellemző rövid részletek a különféle irodalomtípusokra,  
pl. himnuszköltészet,  
vallomás, legendák; hősi ének,  
trubadúr- és lovagi költészet, vágánsdalok.  
Dante: Isteni színjáték (részlet/ek a Pokolból). 
Villon művei (pl. egy-két részlet a Nagy testamentumból, 
15. század). 
A tanuló 

- megérti a történelmi és művelődéstörténeti 

korszakolás problémáit (ókor- középkor- 

reneszánsz fogalmak koordinátái; 

- megismerkedik a középkori irodalom jellegével az 

ókeresztény és középkori szakaszban; a vallásos és 

világi irodalom együtthatásával; 

 



- felismeri az antikvitás hatását a középkorra (pl. 

Vergilius-Dante);  

- néhány szemelvény alapján értékeli Dante és Villon 

életművének jelentőségét. 

- műismereti minimuma:  

Szent Ágoston: Vallomások;  
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz;  
Jacopone da Todi Stabat Mater;   
részlet a Roland-énekből 
Walter von der Vogelweide: A hársfaágak csendes árnyán 
Részletek Dante Isteni színjátékából  
Pokol  I. ének – részlet 
Pokol III. ének – részlet 
Villon: Gyász-irat 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, 
lovagi költészet, vágánslíra, nyugat-európai verselés, rím, 
tercina, testamentum, balladaforma, refrén. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VI. 
Középkori nyelvemlékek 

3 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek.  
Halotti beszéd és könyörgés; 
Ómagyar Mária-siralom. 
A tanuló 

- értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi írásos 

emlékeit 

- megismeri a középkori írásbeliség sajátosságait;   

- tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, jelentőségét 

és továbbélésüket későbbi korokban (pl. „Halotti 

beszéd”). 

- műismereti minimum:  

Ómagyar Mária-siralom 
Halotti beszéd és könyörgés 

- memoriter: 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, 
prédikáció. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

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

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Szemelvények a 14–16. századi európai reneszánsz 
irodalomból.  
Az itáliai kora reneszánsz irodalomból:  
Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett), 

 



Boccaccio: Dekameron (egy novella). 
A tanuló 

- tudatosítja a legfontosabb reneszánsz 

eszményeket, értékeket, tárgyakat, témákat;   

- Petrarca és Boccaccio néhány műve alapján 

megismerkedik a kor lehetséges/sajátos alkotói 

magatartásaival (kettősségek: tudós humanizmus 

és személyes élményanyag, illetve a szórakoztatás 

szándéka);  

- pontosítja ismereteit műelemzés alapján a novella 

műfajáról; felismeri a szonettformát. 

- műismereti minimuma:  

Petrarca: Ti szerencsés füvek, boldog virágok; Pó, földi 
kérgem 
Boccaccio: Dekameron – Első nap, harmadik novella 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, 
versciklus. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VIII. 
Janus Pannonius portréja 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, 
békevágy, betegség).  
Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról, 
Búcsú Váradtól, Saját lelkéhez). 
A tanuló  

- megismeri egy humanista alkotó portréját, költői és 

emberi szerepvállalását; személyes 

élményanyagának költészetformáló szerepét;  

- tudatosítja, értékeli az életmű néhány fontos 

témáját, a lírai alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, búcsúzás, betegség, 

katonáskodás, test és lélek);  

- megismeri néhány fogalom változó jelentését (pl. 

elégia, epigramma);  

- műismereti minimuma:  

Pannónia dicsérete  
Búcsú Váradtól 
Egy dunántúli mandulafáról 

- memoriter: 

Pannónia dicsérete 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői 
magatartás, irónia, gúny, interkulturalitás, újplatonizmus. 
 

 



 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

IX. 
Balassi Bálint portréja 

8 óra 
 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány 
tematikus és formai jellemzője. 
Egy katonaének (kompozíció, értékrend). 
Legalább további két mű értelmezése (szerelmi tematika, 
pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes tematika, zsoltárparafrázis 
vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet). 
Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés, hárompillérű 
kompozíció). 
A tanuló  

- megismeri az alkotó költői portréját és 

magatartását (az életmű 3-4 darabja nyomán); 

- tudatosítja az életmű megközelítési problémáit 

(kötetkompozíció; kéziratos énekeskönyv; 

különféle felfogások: kompozíció / tematika); 

- megkülönbözteti a dallamvers és szövegvers 

fogalmát; 

- tud ritmizálni ütemhangsúlyos formákat, felismeri 

a Balassi-strófát;  

- műismereti  minimuma:  

Egy katonaének 
Hogy Júliára talála, így köszöne néki 
Adj már csendességet… 

- memoriter: 

Hogy Júliára talála, így köszöne néki 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos 
verselés, rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.   

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

X. 
Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel 

4 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Néhány sajátos színjátéktípus a 10–16. században (a 
középkor és reneszánsz vallásos és világi előadási formái). 
Rögtönzés cselekményváz alapján 
A tanuló 

- részt vesz a témakörhöz kapcsolódó drámajáték 

előkészítésében és előadásában;  

- képes rögtönzésre (cselekményváz és adott állandó 

típusok alapján);  

- megismer néhányat az európai színjátszás máig élő 

hagyományaiból;  

 



- felismeri az előadásmódok és színpadformák 

sokféleségét a középkori játéktípusokban. 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Commedia dell’arte, farce, misztériumjáték, moralitás, 
passió, rögtönzés, állandó típusok, színpadformák. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

XI. 
Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16-17. 
században és Shakespeare 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Az angol színház a 16-17. században (színház, előadás és 
dramaturgia összekapcsolódása). 
Shakespeare egy drámája (Romeo és Júlia vagy más, 
választott mű). 
A tanuló 

- ismer néhány Shakespeare-témát, szállóigét; 

- képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, konfliktusaik 

értékelésére; 

- megérti a befogadói elvárások (korabeli közönség) 

és a dramaturgia összefüggését; 

- részt vesz egy jelenet kidolgozásában és 

előadásában;  

- felismeri a dráma másik létformáját (aktuális 

színházi előadások, rendezői értelmezések 

hatásával); értékeli az újrafordítások, filmes 

feldolgozások szerepét; 

- lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást 

(vagy felvételét); 

- alkalmassá válik az adott műről szóló vélemények 

kritikus befogadására; egy szóbeli érettségi 

témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

- műismereti minimuma:  

Romeo és Júlia  
- memoriter:  

(erkélyjelenet) Júlia monológja 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 

 Év végi rendszerezés, ismétlés, tanév értékelése 4 óra 

 Összesen:  72 óra 

 

  



10. évfolyam  

(5 óra = 3 irodalom + 1 nyelvtan) 

A kerettanterv 10. évfolyamra heti 4 magyar nyelv és irodalom órát ír elő (3 irodalom + 1 nyelvtan 

bontásban) ír elő.  

Magyar nyelv (1 óra) 

Tematikai 
egység/fejlesztési 
cél 

A szöveg  7 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek 
szerint. A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott 
monologikus szövegek. 
Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  
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 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

Tematikai 
egység/fejlesztési 
cél 

Stilisztika 
 

10 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

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, szövegtranszformációk. 
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 

 



Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos 
stb.). 
Stílusérték (alkalmi és állandó). 
Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, 
szónoki, irodalmi).  
Stílushatás. 
Szókép (metafora, szinesztézia, metonímia, allegória, 
szimbólum).  
Alakzat (ismétlődés fajtái, gondolatritmus, ellentét).  
Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, figura 
etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, 
egyéni szóalkotás. 

 

Tematikai 
egység/fejlesztési 
cél 

Jelentéstan 8 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  
A hangalak és jelentés viszonya. 
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, 
használati köre. 
A mondat és szövegjelentés.  
A jelentés és a nyelvi-grammatikai funkció összefüggése. 
Egynyelvű szótárak használata. 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Jelhasználati szabály.  
Metaforikus jelentés. 
Hangutánzó, hangulatfestő szó. 
Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, 
hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés. 

 

Tematikai 
egység/fejlesztési 
cél 

Szövegértés, szövegalkotás 5 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

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. 
Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, 
jellemzőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának 
képessége. 
Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a 
kommunikációs célnak megfelelően: adott szempontok és 
terjedelem szerinti szövegtömörítés, szövegbővítés. 
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források 
felhasználásával, 
az idézés szabályai. 
Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári anyaggyűjtés 
(katalógus- és adatbázis-használat, forráskiválasztás, 
visszakeresést biztosító jegyzetelés) és az információk 
feladatnak megfelelő alkotó és etikus felhasználása. Pontos 
forrásmegjelölés. 
Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folyamata. 
A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozásának állomásai.  

 



Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, 
megjelenésének, közlési szándékának megfigyelése, a 
tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az 
internetes szövegek nyilvánosságának kérdése, etikája. 
Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, 
forrásjegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása).  

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 
meghatalmazás, elismervény. Esszé, értekezés, tanulmány. 

 

Tematikai 
egység/fejlesztési 
cél 

Helyesírási ismeretek 4 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző 
programok szerkezetének és működésének megismerése, 
használatuk az iskolai és a mindennapi szövegalkotásban. 
Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának 
funkciója. 
A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, 
értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma.  

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre, számonkérésre szánt órakeret 2 óra 

 Összesen 36 óra 

 

Irodalom (3 óra) 

Tematikai egység / 
fejlesztési cél 

I. 
Világirodalom – a késő reneszánsz, barokk (XVI-XVII. sz.) 

2 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

A reneszánsz kései szakasza (manierizmus). 
Szemelvény a korszakból: Cervantes: Don Quijote (részlet). 
Barokk és (háttér, tematika, stílus- és formajegyek). 
Szemelvényrészletek az irányzatokról, szerzőkről, művekről. 
A tanuló  
ismeri a fogalomhasználati problémákat 
(művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat); 

− tisztában van irányzatok egymás mellett élésével; 

− meg tudja különböztetni a reneszánsz, barokk alapvető 

formai és stílusjegyeit, ismeri ezek esztétikai hátterét;  

 műismereti minimuma: Cervantes: Don Quijote (részlet). 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Barokk, korstílus, stílusirányzat.  

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

II. 
Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Magyar barokk irodalom.  
Szemelvény: Pázmány Péter értekező prózájából (hitvita, 
prédikáció). 
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz 
(szerkezet; koncepció; embereszmény/a főhős mint Krisztus 
katonája; értékrend). 

 



A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt, a kuruc 
költészethez kapcsolódó irodalmi formák – Őszi harmat 
után; Mikes Kelemen: Törökországi levelek (37.) 
A tanuló  

− felismeri a barokk formajegyeit az irodalmi művekben és 

más művészeti ágakban is, összhangban az irodalommal;  

− megismeri világkép és műfajok, poétikai / retorikai 

megoldások összefüggését;   

− tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, 

az antik és barokk eposzok különbségével (koncepció, 

szerkezet, értékrend, embereszmény); 

−  műismereti minimuma: Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem (részlete). 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, 
heroizmus, körmondat. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

III. 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

A klasszicizmus elvárásai. Tragédia és komédia. 
A francia színház a 17. században (színház, előadás és 
dramaturgia összekapcsolódása). 
Molière: Tartuffe. A komikum megjelenési formái. 
A tanuló 

− felismeri a klasszicista normatív esztétika sajátosságait 

(műfaji hierarchia, szabályok); a korabeli elvárások és a 

dramaturgia összefüggését;  

− megérti a komikum műfajformáló minőségét és 

változatait (helyzet- és jellemkomikum); 

− képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök 

jellemzésére, magatartásuk, konfliktusaik értékelésére; 

− részt vesz egy jelenet kidolgozásában és előadásában;  

− lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy 

felvételét);   

− műismereti minimuma: egy Molière-mű elemző 

feldolgozása és memoriter: egy részlet – Tartuffe: I. 

felvonás. 5. jelenet; 

alkalmassá válik az adott műről szóló vélemények kritikus 
befogadására; egy szóbeli érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban megjelölt feladat kifejtésére. 

 



Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

IV. 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és 
stílusirányzatai: klasszicizmus, szentimentalizmus 
(érzékenység), rokokó.   
 
Művek, szemelvények az angol, francia és német 
irodalomból 
A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek. 
A tanuló  

− megkülönbözteti az eszmetörténeti korszak, filozófiai 

irányzat és stílusirányzat kategóriáit;  

− megismeri a bölcseleti háttér és a stílusirányzat, műfaj, 

tematika néhány összefüggését, az egyes irányzatok 

jellemző tendenciáit, irodalmi műfajait, máig ható 

kérdésfeltevéseit az európai irodalmakból vett egyes 

szemelvények alapján;  

− választható beszámolót készíthet olvasmányélménye 

vagy látott színházi élménye alapján  

− műismereti minimuma: Swift: Gulliver utazásai 

(részlet), Voltaire: Candide, Goethe: Faust (részlet); 

Vándor éji dala 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, 
valóság és fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, 
robinzonád, fejlődésregény, énregény, levélregény, 
tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem).   

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

V. 
Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 
Mihály, Berzsenyi Dániel 

20 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

A felvilágosodás korának irodalma.  
Művelődési programok 
Alkotói csoportok, irodalmi központok, sajátos életutak 
Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói 
munkássága. 
Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai 
és stiláris sokszínűsége. 
Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, 
életérzések költészetében. Csokonai és Berzsenyi hatása, 
továbbélése a későbbi magyar költészetben. 
A tanuló 

− ismeri a magyar nyelv ügyében született legfontosabb 

programok, értekezések gondolatait; Kazinczy 

 



tevékenységét; a magyar felvilágosodás időszakának, 

irodalmi életének néhány sajátosságát;  

− tudatosítja a nyelvújítási mozgalom jelentőségét;  

− tisztában van Csokonai és Berzsenyi életművének 

jellegével, az alkotók helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében; felismer jellemző 

stílusirányzatokat, műfajokat, verstípusokat és 

versformákat;  

− Csokonai és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik legalább 

három-négy alkotásuk és a műveikről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör 

kifejtésére 

− műismereti minimuma:  

Kazinczy Ferenc egy epigrammája 

Bessenyei György: Magyarság (részlet) 

Batsányi János: A franciaországi változásokra 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez; A tihanyi 

Ekhóhoz; Az Estve; Tartózkodó kérelem 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A magyarokhoz I.; 

Osztályrészem  

− memoriter:  

Batsányi János: A franciaországi változásokra 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem; A 

Reményhez 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, 
szentencia, szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégiko-óda, 
elégia, dal, episztola, létösszegzés, időszembesítő verstípus. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VI. 
Világirodalom - az európai irodalom a 19. század első 
felében (romantika és realizmus – líra és epika) 

14 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

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. 
A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi 
ismeretek.  

 



A tanuló  

− felismeri az életművek egymásmellettiségét az 1830-as 

években (klasszika, romantika, realizmus tendenciái, l. 

Goethe/Hugo/Stendhal, Balzac) és a romantika korstílus-

jellegét, jelentőségét; a romantika és a kritikus, realista 

szemlélet együtthatását;   

− megismeri az irodalmi liberalizmus szerepét és hatását 

az esztétikára (új műfaji változatok; stiláris és hangnemi 

összetettség, irónia és groteszk);   

− képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző bemutatására a közös értelmezés 

után;  

− beszámolót/könyvajánlót készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a korszak műveiből;  

alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről szóló 
vélemények kritikus befogadására, egy lehetséges szóbeli 
tétel kifejtésére. 

- műismerete: 

E. A. Poe: A Vörös Halál álarca 
Walter Scott: Ivanhoe (részlet) 
Puskin: Anyegin 
Balzac: Goriot apó 
Gogol: A köpönyeg 
Hölderlin: Az élet fele útján 
Wordsworth: Táncoló tűzliliomok 
Keats: Óda egy görög vázához 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, 
bűnügyi történet, történelmi regény, verses regény, 
regényciklus, analitikus regény.   

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VII. 
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán 

7 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés. Pl.  

− magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések;  

− a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő 

megítélésének változatai; 

felépítés, szerkezeti megoldások (az V. felvonás szerepe).   
A tanuló 

− ismeri a magyar színház történetének néhány 

sajátosságát (az állandó magyar színház hiányát, 

törekvéseket a létrehozására);   

 



− képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait 

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos 

lezárás, „megoldás); 

− megismer néhány álláspontot a műértelmezéshez;  

− lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt;  

− műismereti minimuma: a tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása; 

alkalmassá válik a mű értelmezéseinek kritikus 
befogadására; egy szóbeli érettségi témakör anyagának 
összeállítására és az abban megjelölt feladat kifejtésére. 

− memoriter: Bánk nagymonológjának részlete 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VIII. 
Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

17 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

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.  
Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika 
és képalkotás lírában és drámában; a Csongor és Tünde 
értelmezésével (pl. alapkérdések, értékszerkezet, 
motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai 
költemény). 
A tanuló 

− ismeri a magyar irodalom néhány sajátosságát a 19. 

század első felében;  

− felismeri a reformkor-nemzeti romantika-népiesség 

fogalmak tartalmát, szerepét és jelentőségét; 

− tisztában van Kölcsey és Vörösmarty életművének 

jellegével, az alkotók helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében;  

− műismereti minimuma: 

 Kölcsey: Hymnus, Huszt; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke; 
Parainesis (részlet) 
Vörösmarty: Szózat, Előszó; A vén cigány; Csongor és Tünde 

 



Kölcsey és Vörösmarty kapcsán alkalmassá válik legalább 
négy alkotásuk és a műveikről szóló vélemények, elemzések 
értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére 
memoriterek: Kölcsey: Hymnus; Vörösmarty: Szózat; Előszó 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

IX. 
Életmű – Petőfi Sándor 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Petőfi Sándor életműve.  
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző 
alkotások. 
A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.   
Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai 
műfajok és líratípusok (pl. dalok, helyzetdalok, ódák, elégiák, 
rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák 
változatossága;  
Verses epika; 
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 
A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Petőfi helyét, 

szerepét a magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét;  

− tisztában van a romantikus korstílus és a népiesség 

stílustendenciájának együtthatásával;  

− műelemzések során megismeri Petőfi jellemző témáit, 

műfajait, poétikai megoldásait, versformáit; 

megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. humor és 

irónia);  

− képes önálló műértelmezés megfogalmazására;   

− műismereti minimuma: (Az Alföld; Nemzeti dal ; János 

vitéz – ált. isk.) A puszta, télen; A XIX. század költői; 

Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén; 

Hortobágyi kocsmárosné; Megy a juhász szamáron; 

Felhők ciklus 2 verse; Minek nevezzelek…;  

A helység kalapácsa 

− képessé válik Petőfi életművének bemutatására; a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére,  

 



− memoriterek: A XIX. század költői; Szeptember végén; 

szabadon választott két költemény tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

X. 
Látásmód – Jókai Mór 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az 
életművében; regényírói művészetének sajátosságai a 
romantikus prózaepika jegyében.  
Jókai Mór: Az arany ember elemző értelmezése sok 
szempontú megközelítéssel, pl. a romantika megjelenési 
formái; műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 
elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák; hangnemi és 
motivikus összetettség. 
Problematika (az adott műhöz pl. természet és civilizáció, 
bűn és büntetés, kettős jellem). 
A tanuló 

− tisztában van a korabeli és a mai olvasóközönség 

befogadói elvárásainak különbségével;  

− ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom 

történetében, alkotásmódjának jellemzőit;  

− felismeri a romantikus ábrázolásmód sajátosságait és a 

romantikus regény jellemző műfaji változatait;  

− képes egy regény sok szempontú megközelítésére, saját 

álláspont kifejtésére;    

− műismereti minimuma: Az arany ember c. regény 

elemzése kapcsán képes önálló szóbeli tétel keretében 

egy elemzési feladat kifejtő megoldására. 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, 
humor, anekdota. 

 

Ismétlés, rendszerezés (felhasználható év elején vagy év végén) 6 óra 

 Összesen 108 

 

  



11. évfolyam  

(4 óra = 3 irodalom + 1 nyelvtan) 

A 11. évfolyamon a tanulók csoportbontásban tanulják a magyar nyelv és irodalom tantárgyat 

(osztályonként két csoportban). 

Magyar nyelv (1 óra) 

Tematikai 
egység/fejlesztési 
cél 

Nyelv és társadalom 9 óra 

Ismeretek 
fejlesztési 
követelmények 

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 társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati 
köre, szókincse. 
A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk. 
A nyelv területi tagolódása. 
A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái. 
A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és elektronikus források (pl. szótárak, 
kézikönyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmányozása. 
A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a 
nyelvhasználatra. 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Nyelvváltozat. Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, 
társalgási nyelv, irodalmi nyelv, szociolektus). Nyelvjárás. Csoportnyelv, 
szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. Szleng, argó. 

Tematikai 
egység/fejlesztési 
cél 

Retorika 12 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  
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 kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  
A hatásos előadásmód eszközei.  
Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező 
tolmácsolása. 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 



Tematikai 
egység/fejlesztési 
cél 

Kommunikáció 4 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

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. 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció.  

Tematikai 
egység/fejlesztési 
cél 

Szövegalkotás 7 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

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

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé.  

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre, számonkérésre szánt órakeret 4 óra 

 Összesen 36 óra 

 

Irodalom (3 óra) 

Tematikai egység / 
fejlesztési cél 

I.  

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

12 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

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). 
Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és 
orosz irodalom műveiből.  
A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó fogalmi 
ismeretek. 
A tanuló  

 



− felismeri a romantika és realizmus együtthatását, 

folytonosságát az epikában; értelmezi a realista és 

naturalista stílusirányzat jellemzőit;  

− megismeri az impresszionista és (pre)szimbolista 

európai líra néhány sajátosságát; 

− képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi 

olvasmány) elemző bemutatására a közös értelmezés 

után; néhány lírai alkotás értelmezésére;  

− beszámolót/könyvajánlót készíthet egyéni 

olvasmányélménye alapján a korszak szerzőinek 

műveiből;  

- műismeret:  

Emily Bronte: Üvöltő szelek (részlet) 

- Flaubert: Bovaryné (részlet 

- Tolsztoj: Ivan Iljics halála (részlet) 

- Baudelaire: Kapcsolatok; 

-  Verlaine: Költészettan; Rimbaud: A magánhangzók 

szonettje;  

- Rilke: Archaikus Apolló-torzó 

- alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről 

szóló vélemények kritikus befogadására, egy 

lehetséges szóbeli tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; 
eszmeregény, polifonikus regény, tolsztojizmus, 
regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet, 
kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, 
objektív líra, tárgyvers. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

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

7 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Az európai dráma és színház a 19. század második felében – 
a korszak drámairodalmának újdonságai és két drámai 
alkotás, két szerző dramaturgiája.  
Egy drámai mű elemzése a 19. század második feléből  
Ibsen: Babaszoba/Nóra - az ibseni dramaturgia sajátosságai, 
pl. az  analitikus szerkesztésmód felújítása, középponti 
szimbólumok alkalmazása, reformátorok és rezonőrök, 
hangnemkeveredés stb.; a szerző problémafelvetése, pl. 
házassági válság, élethazugság). 
Egy Csehov-mű elemző bemutatása - Sirály 

 



A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a drámaiság fogalmi 
változása; drámaiatlan/lírai dráma; főszereplő-, konfliktusok 
és cselekmény-nélküliség; csoportképek/cselekvés-
képtelenség; párhuzamos monológok/fedett dialógusok, 
ironikus látásmód); új műfaji változatok, új játékstílus. 
A tanuló 

− megismeri a romantika utáni drámatörténet néhány 

jellemző tendenciáját;  

− elemzi két jelentős szerző egy-egy alkotását, újításaik 

figyelembevételével, bemutatja dramaturgiájuk 

sajátosságait;  

− megismer néhány álláspontot a művek értelmezéséhez;  

− lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt;  

− lehetőség szerint kidolgoznak egy-egy jelenetet az 

elemzett művekből;  

− műismereti minimuma: Ibsen: Nóra; Csehov: Sirály 

− alkalmassá válik a művek értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban megjelölt feladat kifejtésére 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, 
párhuzamos monológ, élethazugság. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

III. Életmű – Arany János 12 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Arany János életműve.  
Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és 
jellemző alkotások. 
A romantika utáni költőszerep-lehetőségek és lírai 
tendenciák.  
Jellemző lírai tematika (pl. ars poeticák), hangnemek, 
műfajok (pl. elégiko-óda, elégia) és szerkesztésmód, 
verstípusok (pl. idő- és értékszembesítés, létösszegzés) a 
nagykőrösi és a kései költészetben  
A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és 
szerkesztésmódbeli különbségek a két balladakorszak 
alkotásaiban A Toldi estéje elemző bemutatása.  
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 
A tanuló  

 



− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany költői 

szerepét a magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét;  

− műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai 

témáit, műfajait, poétikai megoldásait, versformáit és 

néhány verses epikai alkotását;  

− megismeri a lírikus és epikus költőszerep 

szembeállítását, változó megítélését;   

− képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására; a Toldi és a Toldi estéje néhány 

szempontú összevetésére; 

− műismereti minimuma: 

− A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi 

kör (ált. isk.), Ágnes asszony; Tengeri-hántás; Toldi 

estéje; Letészem a lantot, Epilogus; Az örök zsidó; 

Mindvégig 

− memoriter: 

Letészem a lantot; egy szabadon választott ballada; 

Toldi estéje (részlet) 

− képessé válik Arany életművének bemutatására; a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben 

kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, 
ütemhangsúlyos- és időmértékes formák (és együtthatásuk), 
verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés). 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

IV. Színház- és drámatörténet 
Madách Imre: Az ember tragédiája 

9 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

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. 
A tanuló  

 



− megismeri a drámai költemény műfaji változatának 

jellemzőit (filozófiai, bölcseleti tartalmak), sajátos 

drámai hőseit; többféle világfelfogás egyidejű létezését; 

- értelmezi a művet (lehetőleg többféle 

megközelítésből);  

− megismerkedik néhány műértelmezéssel, állásponttal;  

− lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzéssel értékelik az adott 

interpretációt és a mű színpadra állításának 

lehetőségeit;  

− műismereti minimuma: a Tragédia (házi olvasmány) 

elemző feldolgozása és memoriter: részletek a műből, 

valamint szállóigévé vált sorok; 

− alkalmassá válik a mű értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, 
falanszter, ellenutópia, pozitivizmus. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

V. 
Magyar irodalom a 19. század második felében (Mikszáth 
Kálmán és Vajda János) 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

A 19. század második felének magyar irodalmából néhány 
szerző és mű(részlet) ismerete. 
Vajda János alkotói helyzete, költészetének jellemzői. 
A századvég és századelő novellisztikája.  
Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és 
műfaji változatok az életművében;  
írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 
A jó palócok novelláinak világa.  
Egy Mikszáth-regény elemző értelmezése, sok szempontú 
megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, 
közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, 
dzsentriábrázolás). 
A tanuló 

− tisztában van a 19. század második fele magyar 

irodalmának sajátosságaival, ismeri a korszak néhány 

jellemző tendenciáját; 

− megismeri a Petőfi és Ady közti, Arannyal részben 

párhuzamos líra helyzetét; Vajda és az Ady fellépése 

előtti költők szerepét; 

 



− a századvég novellisztikájának néhány darabját 

értelmezve fejleszti novellaelemzési készségét;  

− ismeri Mikszáth helyét a magyar regényirodalom 

történetében, alkotásmódjának jellemzőit; képes egy 

regényének sok szempontú megközelítésére, saját 

álláspont kifejtésére és adott szempontú, önálló 

novellaértelmezésre; lehetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

− műismereti minimuma: 

−  Vajda János: Húsz év múlva 

− Mikszáth Kálmán: Új Zrínyiász; A bágyi csoda; Szegény 

Gélyi János lovai; 

− alkalmassá válik a művek értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban megjelölt feladat kifejtésére 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VI. 
Világirodalom – avantgárd irányzatok; 
a magyar avantgárd 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Világirodalom – avantgárd irányzatok. 
Formabontás és formaépítés (közös tendenciák a 
stílusirányzatokban). 
Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány 
szemelvény az egyes irányzatok dokumentumaiból, illetve 
néhány irodalmi alkotás (pl. Marinetti, Majakovszkij; Trakl, 
G. Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 
A jellemzően nem irodalmi irányzatok (kubizmus, 
konstruktivizmus, dada, stb.) néhány célkitűzése, 
formajegye. A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus 
programja; Kassák Lajos szerepe. 
A tanuló 

− megismeri a 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttét, 

a csoportok, programok szándékait, esztétikai elveit, 

poétikai megoldásait;  

a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét. 
- műismeret:  

Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút 

Kassák Lajos: Mesteremberek 

 



Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VII. 
Életmű – Ady Endre 

12 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Ady Endre életműve.  
Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az 
innováció szándéka. 
Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a 
versritmus megújítása. 
Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), 
kötetek, témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, 
látomásszerű tájvers, ars poetica; élet-halál, hajó, ugar ) 
alapján jellemző alkotásainak értelmezése A Sion-hegy alatt;  
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 
A tanuló  

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, 

költői szerepét a magyar irodalom történetében; 

költészetének jellegét; 

− tisztában van a 20. század eleji magyar irodalom 

sajátosságaival és a megújítás szándékával; 

− műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, 

szerkesztési módszereit, lírai témáit, motívumait, 

poétikai megoldásait; 

− képes önálló versértelmezések megfogalmazására; 

− műismereti minimuma: A Sion-hegy alatt;  Góg és 

Magóg fia vagyok én...; A Tisza-parton; A Szajna 

partján; Kocsi-út az éjszakában; Héja-nász az avaron; 

Harc a Nagyúrral; Sípja régi babonának; Emlékezés egy 

nyár-éjszakára; Őrizem a szemed; 

− memoriterek: Góg és Magóg…; és két szabadon 

választott vers 

− képessé válik az Ady-életmű jellemzőinek bemutatására 

(legalább tíz lírai alkotás alapján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére.  

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VIII. 
Életmű – Babits Mihály 

12 óra 



Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Babits Mihály életműve.  
Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák (pl. 
pályakezdés; világháborúk ideje; kései költészet); 
életérzések, világkép, értékrend, művészetfelfogás (homo 
moralis); a bölcseleti, filozófiai érdeklődés hatásai. 
Magyarság és európaiság. 
Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai; esszé- 
és irodalomtörténet-írói, műfordító tevékenysége. 
Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, 
szecesszió, szimbolizmus); klasszicizálás, antikizálás; 
hagyomány és modernség egysége.  
Jellemző lírai tematika, költői magatartás (békevers, pl. 
Húsvét előtt; a prófétaszerep elutasítása vagy vállalása); 
versszerkezetek, hangnemek, formák, motívumok 
gazdagsága; ars poeticus alkotások; 
A választott művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek (pl. 
gyászdal, tárgyias költészet, ditirambus, könyörgésvers). 
A Jónás könyve, mint az ószövetségi példázat parafrázisa. 
Jónás és az Úr magatartása. Nyelvhasználati és hangnemi 
összetettség.  
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az intertextualitás. 
A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, 

szerepét a magyar irodalom és a Nyugat történetében; 

írásművészetének jellegét;  

− tisztában van a Nyugat első nemzedéke 

tevékenységével, jelentőségével;   

− műelemzések során megismeri Babits jellemző lírai 

témáit, poétikai megoldásait és a Jónás könyvét;   

− képes Babits-művek önálló értelmezésének 

megfogalmazására;  

− műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és tavasz 

között; Húsvét előtt; A lírikus epilógja; In Horatium; 

Cigány a siralomházban és a Jónás könyve;  

− memoriter: A lírikus epilógja; és egy szabadon 

választott vers; 

képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek bemutatására; a 
műveiről szól befogadására; egy-egy szóbeli témakörben 
kijelölt feladat kifejtésére. 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, 
küldetéstudat, rájátszás. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

IX. 
Életmű – Kosztolányi Dezső 

12 óra 



Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Kosztolányi Dezső életműve.  
Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; 
világkép, művészetfelfogás (homo aestheticus); 
stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); 
viszonya az anyanyelvhez. 
Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok 
(pl. A szegény kisgyermek panaszai); Számadás-kötet; kis- és 
nagyszerkezetek; ars poeticák; Novellák és novellaciklusok 
(Esti Kornél-novellák). 
Egy Kosztolányi-regény elemző értelmezése, sok szempontú 
megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 
közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika. 
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 
A tanuló  

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Kosztolányi 

helyét, szerepét a magyar irodalom történetében; 

írásművészetének jellegét;  

− tisztában van a Nyugat első nemzedéke 

tevékenységével, jelentőségével;   

− műelemzések során megismeri Kosztolányi jellemző lírai 

témáit, poétikai megoldásait; kis- és nagyepikájának 

néhány jelentős darabját;  

− képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására;  

műismereti minimuma:  
Hajnali részegség, Halotti beszéd; Boldog, szomorú dal; 
Fürdés (nov.); Esti Kornél 18. fejezet;  
Édes Anna (reg.) 
memoriter: Őszi reggeli; A Szegény kisgyermek panaszaiból 
egy szabadon választott költemény 
képessé válik a Kosztolányi-életmű jellemzőinek 
bemutatására; a műveiről szóló vélemények, elemzések 
értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli 
témakörben kijelölt feladat kifejtésére. 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan.  

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

X. 
Portré – Móricz Zsigmond 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének 
sajátosságai; naturalista és realista ábrázolásmódja. 
Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és 
műfaji változatok (novella, elbeszélés, történeti példázat, 
idill-típusú regény stb.).  
Novelláinak világa. 

 



Egy Móricz-regény elemző értelmezése, sok szempontú 
megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, 
jellemábrázolás, elbeszélés-technika, nézőpont, 
közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika 
(pl. vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás). 
A tanuló  

− ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében 

(Nyugat; népi írók mozgalma, Kelet Népe); 

alkotásmódjának jellemzőit;  

− képes néhány alkotásának sok szempontú 

megközelítésére, saját álláspont kifejtésére és adott 

szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések 

megfogalmazására);  

− lehetőséget kap beszámoló/könyvajánló készítésére 

egyéni olvasmányélménye alapján;  

− műismereti minimuma: 

−   

Tragédia;  

− Barbárok;  

Az Isten háta mögött; 

− alkalmassá válik a művek értelmezéseinek kritikus 

befogadására; egy szóbeli érettségi témakör anyagának 

összeállítására és az abban megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma.  

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

XI. 
Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Karinthy kisepikájának jellemzői Tanár úr kérem 
karcolatgyűjtemény darabjai alapján.  
Humorfelfogása (humoreszkjei). 
Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző /mű és 
paródiája) az Így írtok ti szemelvényei alapján. 
Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy Szindbád-
novella alapján; anekdotikusság, az idő és az emlékezés 
formaalkotó szerepe.  
A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, alakjainak, 
motívumainak megidézése. 
A tanuló 

- kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a korszakban 

(újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz nem tartozás); 

ismeri alkotás- és látásmódjuk jellemzőit;  

 



- képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések 

kritikus befogadására, saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl. 

novellaelemzések megfogalmazására);  

- képessé válik összehasonlító elemzésekre  

- műismeret:  

Karinthy: A jó tanuló felel; A rossz tanuló felel; (Így írtok ti 
– részletei más témakörökhöz kapcsolódóan) 
Krúdy: Duna mentében 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, 
nosztalgia. 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

XII. 
Magyar irodalom – a Nyugat első nemzedéke 

6 óra 

Ismeretek/ 
fejlesztési 
követelmények 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztési elvek, 
szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; célkitűzések; filozófiai 
és stílusirányzatok hatása, megismertetése. 
Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. 
impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés. 
Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, 
formái (magányélmény, elégikusság, impresszionizmus stb!). 
Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs 
irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az intertextualitás 
néhány példája. 
A tanuló 

− felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar 

kultúrtörténetben; alkalmazza a nemzedék-korszakolást 

későbbi tanulmányai során;  

− tudja a korban megismert stílusirányzatok, filozófiai, 

lélektani iskolák (Freud, Bergson) néhány jellemzőjét; 

− műismereti minimuma: 

−  Juhász Gyula: Anna örök 

− Tóth Árpád: Hajnali szerenád; Esti sugárkoszorú 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió.  

Év végi ismétlés, rendszerezés, értékelés 2 óra 

 Összesen 108 óra 

 

  



12.  évfolyam 

(4 óra = 3 irodalom + 1 nyelvtan) 

A 12. évfolyamon a tanulók csoportbontásban tanulják a magyar nyelv és irodalom tantárgyat 

(osztályonként két csoportban). 

Magyar nyelv 

Tematikai egység / 
fejlesztési cél 

I. NYELVTÖRTÉNET 
 

10 + 4 óra 

Ismeretek, fejlesztési 
követelmények 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelvtípusok és 
nyelvcsaládok, a magyar nyelv jellemzői. A maya nyelv 
eredete, finnugor rokonságának bizonyítékai, története, 
kutatói. A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos 
eszközei. 
A tanuló ismerje 
-  a nyelvtörténeti kutatások forrásait, a kézírásos és 
nyomtatott nyelvemlékek jellemzőit 
- a magyar nyelvtörténet főbb korszakait 
- a nyelvújítás történetét, hatását, az ortológus-neológus 
vita főbb állomásait és szereplőit 
- a mai nyelvállapot néhány jellemzőjét 

 

kulcsfogalmak, 
fogalmak 

nyelvtípus, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád, finnugor 
rokonság, ős-, ó-, közép-, új- és legújabb magyar kor, 
nyelvemléktípusok, ősi szó, belső keletkezésű szó, 
jövevény- és idegen szó, nyelvújítás, otológus és 
neológus, diakrón és szinkrón nyelvszemlélet 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

II. ISMERETEK A NYELVRŐL 14 óra 

Ismeretek, fejlesztési 
követelmények 

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

 

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

 

Szövegalkotási dolgozatok nyelvi, stilisztikai elemzése 4 óra 

Összesen 32 óra 

 

 

 

Magyar irodalom 

Tematikai egység / 
fejlesztési cél 

I.  

Életmű: JÓZSEF ATTILA 

10 óra 

Ismeretek, 
fejlesztési 
követelmények 

József Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében, 
írásművészetének jellege. Az életmű főbb alkotói 
korszakainak többféle megközelítése: 

- pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák 

 



- költészetfelfogás 

- stílusirányzatok és stílustendenciák 

- jellemzői lírai témái 

- jellemző versszerkezetek, verstípusok, hangnemek, 

motívumok 

A tanuló  
- ismeri az életmű főbb alkotói korszakát 

- elhelyezi a magyar irodalom történetében 

- képes értékelni költői jelentőségét 

- tájékozódik a költő jellemző lírai témái között 

- képes önálló versértelmezések megfogalmazására 

- bemutatja az életmű jellemzőit 

- képes a műveiről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, egy-egy szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére. 

Műismereti minimum: 
- Altató; Betlehemi királyok; Mama (ált. iskolai 

előzetes ismeret) 

- Tiszta szívvel; Klárisok;  Külvárosi éj; Óda (Flóra- és 

Edit-versek); Eszmélet; A Dunánál; Nem emel föl, 

Kései sirató, Tudod, hogy nincs bocsánat; az utolsó 

vershármas 

Memoriter: 
-  Tiszta szívvel;  

-  Óda (szabadon választott részlet);  

-  az utolsó vershármas egyike 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, 
időszembesítés, önmegszólítás 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

II.  

Portré: RADNÓTI MIKLÓS 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

A költői és prófétai hivatás a világháború küszöbén és a II. 
világháború alatt. A holocaust téma az irodalomban: a 
kulturális veszteség befogadása, megértése. Költői 
magatartásformák, jellemző műfajok, témák több 

 



szempontú megközelítése. Az esztétikai érzék, a formaérzék 
fejlesztése. 
A tanuló 

- tisztában van Radnóti életművének jellegével, a 

költő helyével, szerepével a magyar irodalomban 

- felismeri jellemző műfajait, versformáit 

- alkalmas legalább négy alkotás értelmezésére 

- tájékozott a műveiről szóló vélemények, elemzések 

körében 

- képes egy-egy szóbeli témakör kifejtésére 

Műismereti minimum: 
- Kortárs útlevelére; Negyedik és Hetedik ecloga; 

Nem tudhatom;  A la recherche; Tétova óda; 

Razglednicák 

Memoriter: 
- Nem tudhatom 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

kulturális veszteség, eklogaciklus, idill és tragikum, 
razglednica 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

III.  

Portrék: Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, 
Weöres Sándor 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai 
alkotásokban. A lírai beszédmód változatainak értelmezése; 
a korszakra és az egyes alkotókra jellemző beszédmódok 
feltárása; a kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 
képesség fejlesztése. 
A tanuló 

- Szabó Lőrinc, Márai Sándor és Pilinszky János 

költészetének jellegét, az alkotók helyét és szerepét 

a magyar irodalom történetében 

- a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek az értelmezésére 

- megérti a művek korabeli és mai hatását 

Műismereti minimum: 
- Szabó Lőrinc: Az Egy álmai; Semmiért egészen;  

- Márai Sándor: Halotti beszéd 

- Pilinszky János: Négysoros, Harmadnapon  

 



- Weöres Sándor: Rongyszőnyeg – részletek 

Memoriter: szabadon választott Szabó Lőrinc-vers 
                    

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

szerepvers, stílusutánzás, négysoros  

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

IV. Látásmódok 
Illyés Gyula, Örkény István 

8 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói 
szerző- és műválasztásra, a választott művek önálló 
feldolgozására, az identitáskeresés, a szociális és etnikai 
dilemmák azonosítására, értelmezésére. 
Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-
társadalmi együttérzés változatos módon, műfajban és 
tematikában szólal meg. 
Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, 
szerepük a magyar irodalomban. 
A tanuló 

- tisztában van az adott 2. századi szerzők 

életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében 

- a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló 

vélemények, értelmezések befogadására, egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére 

Műismeretei minimum: 
- Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

- Örkény István: Tóték és egyperces novellák 

Memoriter: Egy mondat … 1-15. versszak 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

egyperces, groteszk, minimalizmus, példázatosság, 
versmondat, művészi monotónia, művészi változatosság, 
lírai-drámai vádirat, totális diktatúra 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

V. Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. 

században és a kortárs irodalomban 

 

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség 
filozófiai kérdéseinek értelmezése 
A tanuló 

- megismeri a 20. századi irodalom néhány 

meghatározó tendenciáját 

- ismer három jelentős 20. századi alkotó epikus-lírai 

művészetének kiemelkedő darabjait 

- képes önálló műértelmezései megfogalmazására 

 



- lehetőséget kap saját olvasmányélményeinek 

előadására (műbemutatás/ajánlás) 

Műismereti minimum: 
- Orwell: Állatfarm 

- Lorca: Alvajáró románc 

- Kafka: Az átváltozás 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

románc-ballada, szürrealizmus, metamorfózis, példázat, 
fantasztikus-realitás, szatíra, negatív utópia, modern 
állatmese 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

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

3 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

A színházi hatásrendszer befogadása; a társadalmi, közösségi 
és egyéni konfliktusok hátterének megértése. Annak 
megélése, hogy a művekben megjelenített konfliktusok 
átélése, megértése segítséget ad a saját életproblémák 
felismerésében, értelmezésében, A színház és a dráma 
alakulása, jellegzetes tendenciák. 
A tanuló 

- megismeri a 20. századi dráma és színház néhány 

jellemző tenenciáját 

- elemez egy 20. századi alkotást újításainak 

figyelembevételével 

- megismer néhány álláspontot a művek 

értelmezéséhez 

- alkalmassá válik a művek értelmezéseinek kritikus 

befogadására 

Műismereti minimum: 
- Brecht: Kurázsi mama 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

expresszionizmus, epikus színház, tézisdráma, elidegenítő 
effektusok 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VII. Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti 

tájékozódás – Portrék, látásmódok a 20. 

század magyar irodalmából  

5 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói 
szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló 
feldolgozására, értelmezésére. A magyar irodalom 
sokféleségének, határokon átnyúló egységének 
megbecsülése.  
A tanuló 

 



- tisztában van a választott szerzők életművének 

jellegével, az alkotók helyével, szerepével a magyar 

irodalomban 

- a szerzők kapcsán alkalmassá válik a művekről szóló 

vélemények, értelmezések befogadására, egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére 

Műismereti minimum: 
- Szabó Magda: Abigél 

- Nemes-Nagy Ágnes: Között; Fák 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

legenda, lányregény, narráció, belső monológ,  
nézőpontváltás, szubjektív ábrázolás, 
személytelenség, tárgyiasság, látvány, látomás, névszói stílus 
 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

VIII. Portrék, látásmódok a kortárs 

irodalomból  

6 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás 
támogatása, a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások 
értelmezése, a művekről szóló vélemények, elemzések 
mérlegelése. A kortárs irodalmi élet több szempontú 
bemutatása 
 
A tanuló 

- tisztában van a kortárs irodalomból választott 

szerzők életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével 

- megismeri a kortárs irodalom néhány törekvését 

- információt szerez a kortárs irodalmi élet 

eseményeiről: könyvünnepeket, sikerkönyve, 

irodalmi díjak 

- a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló 

vélemények, elemzések befogadására, egy-egy 

szóbeli témakör kifejtésére 

Műismereti minimum: 
- Orbán Ottó: A XX. század költői 

- Garaczi László: Pompásan buszozunk 

- Tóth Krisztina: 

Memoriter: Orbán Ottó: A XX. század költői 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

mottó, toposz, allúzió, palimpszesztus, imitáció, parafrázis, 
paródia, szarkazmus, szatíra, anekdotikus elbeszélésmód 

 



Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

IX. Regionális kultúra 3 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és 
jelenkori értékeivel, a regionális kötődés erősítése. Irodalmi 
emlékhelyek, nemzeti identitás. Igazodás, tudás- és 
tapasztalatszerzés a város kulturális, irodalmi 
hagyományairól, emlékhelyeiről 
A tanuló 

- tisztában van a város irodalmi hagyományaival, 

ismer irodalmi emlékhelyeket 

- a téma kapcsán alkalmassá válik egy szóbeli témakör 

kifejtésére 

Műismereti minimum:  
               Móra Ferenc: Szeptemberi emlék 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

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

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

X. Az irodalom határterületei 4 óra 

Ismeretek/fejlesztési 
követelmények 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos 
fejlesztésére. Az esztétikai és művészeti tudatosság 
alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság változó fogalmának 
áttekintése. 
A tanuló 

- tisztában van az irodalmiság változó fogalmával 

- megérti az ízlés kontextuális függőségét 

- fejlődik médiatudatossága, esztétikai és művészeti 

tudatossága 

- a zene és az irodalom kapcsolata 

 

Kulcsfogalmak, 
fogalmak 

ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, divat, 
sláger, dalszövegek intertextuális kapcsolatrendszere 

 

Tematikai egység/ 
fejlesztési cél 

Szövegértési feladatok 
Szövegalkotási feladatok 
Irodalmi dolgozatok 
Ismétlés, rendszerezés, érettségire felkészítés 

10 óra 
10 óra 
6 óra 
9 óra 

Összes óraszám  96 óra 

 



TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 

A tantárgy a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához és szocializációjához ad gazdag 

lehetőséget. Középpontjában az ember világa áll, melynek egyik oldala a múltismeret (történelem), a 

másik fontos része a jelenismeret (társadalomismeret) 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét 

tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Ennek során cél az általános történelmi 

műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megalapozása. A történelmi 

tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulói személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik 

tudatosulásában. Fontos a történelmi eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek és 

tetteinek megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyzetek felismerése 

és megértése, a résztvevők felelősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan alapvető 

normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar történelem 

feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes 

történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti modulok és tantárgyrészek segítségével sor 

kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az állampolgári feladatokra és a 

tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint 

erkölcsi normák megismertetésére és a tiszteletükre nevelésre; az egyenlő bánásmóddal és 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; a szociális érzékenység 

kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak megismertetésével. Kiemelt cél annak 

érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb nemzetiség és etnikum (pl.: német és 

zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani 

az eltérő kultúrák vonatkozásában a kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon 

túli magyarság és a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a 

Kárpát-medencében együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra 

nevelés a környezet és a természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A középfokú történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, ami az 

összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a történelem élményszerű 

tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a diákok számára. Ehhez igénybe 

kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, térképek, audiovizuális 

anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit is (világháló, kép-, videó-, hang-megosztók stb.). 

Az ismeret átadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a 

kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való tájékozódás – fejlesztését, 

melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez 

azért is szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, 

azokkal kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos események, 

történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi esemény több 

szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A tanulóknak ezeket kell felismerni 

és megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, átlátva, hogyan éltek és gondolkodtak az 

adott kor emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos politikatörténet feldolgozása mellett a 

társadalom-, művelődés- és mentalitástörténet megfelelő súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget a 



közműveltségi tartalmak mellett megjelenő ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy 

jelentős része. 

Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen bővítésének 

igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a problémaérzékenységre és a 

kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a különböző képességek – az 

ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben való 

tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, hogy ezek révén rendelkezzenek a tanulók a történelmi 

gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; birtokában legyenek alapvető történelmi tények 

ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek 

ismereteiket szóban és írásban egyaránt előadni. Ugyanakkor követelmény az is, hogy a tanulók 

legyenek képesek értelmezni a történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat 

pedig érvekkel alátámasztva tudják képviselni. 

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor a 

pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben tartása is 

elengedhetetlen. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakorlatra összpontosító 

szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon próbálnak reagálni a diákokat 

közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelvetésük és szóhasználatuk olyan 

tudományterületekre épül, mint a szociológia, a szociálpszichológia, a politológia, a jogtudomány, a 

közgazdaságtan és a média tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek fontos szerepet 

játszanak a társadalom múltjára és jelenére vonatkozó középiskolai tudás összekapcsolásában. 

Egyúttal alapokat kínálnak annak megértéséhez, hogy miként működik a társadalom, az állam és a 

gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért fontos, hogy közismereti tanulmányaik 

utolsó szakaszában a tanulók találkozzanak e témakörökkel, és alapvető ismereteket, valamint 

ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be egyrészt saját helyi 

közösségeik, másrészt az ország egészének életébe. 

 

 

Céljaink eléréséhez rendelkezésre álló évfolyamonkénti óraszámok: 

 

évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

heti óraszám 2 óra 2 óra 4 óra 4 óra 

évi óraszám 72 óra 72 óra 144 óra 144 óra 

 

Fejlesztési feladatok a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyra  vonatkozóan 

 

Ismeretszerzés, tanulás 



A forrásokban és-feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi emlékeinek 

felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók értelmezése. Történelmi 

esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.  

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely magyar 

nyelvű keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak, valamint 

az internet felhasználásával. 

Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és az 

adatok kapcsolatának bemutatásával.  

 

Kritikai gondolkodás 

Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása, 

értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári 

rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő álláspontok 

felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések 

okainak vizsgálata. Kiemelkedő történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A változás 

felismerése a történelemben konkrét történelmi példák elemzése, okok, összefüggések keresése. A 

különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, összehasonlítása. A történelem meghatározó 

jelentőségű történelmi személyiségei szerepének értékelése 

 

Kommunikáció 

A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak 

magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, 

tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása, 

kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egyes témák nyomon 

követése a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein. Előadás készítése (meghatározott 

terjedelemben) történeti témákról segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, 

ábrák alapján történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok 

készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági 

és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi 

részletek alapján, kiselőadások készítése. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási 

elveiben és módszereiben 

 

Tájékozódás időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése. Az 

időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó 

események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és 

térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek 

természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek 

azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus 

történelmi térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi 

összetétel változása). 



 

 

Célok és feladatok 

 

9–10. évfolyam 

 

A középfokú történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában tanultakat, 

ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a forráskezelés készségeinek 

fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai szinten, e két évfolyam feladata a 

forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés alapjainak 

elsajátítása. A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az 

elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka, mely – az általános iskolai történelemtanításhoz 

hasonlóan – csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése révén érhető el. Kiemelt szerepe van a 

problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok 

ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a hatékony és önálló tanulás készsége 

szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességének 

kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének 

szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában 

(kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus 

adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak ezen a képzési 

és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi ismertetésétől a 

problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés alkalmazásáig, felhasználva a 

szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, grafikonok) elemzése, majd készítése, 

képi információhordozók gyűjtése, válogatása, készítése, valamint az időben és térben való 

tájékozódás fejlesztése. 

 

A fejlesztés elvárt eredményei a 9. és 10. évfolyamos ciklus végén 

 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező megismerésével az 

egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez, Európához való 

tartozás fontosságának felismerése, elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló összetett folyamatok, látható és háttérben meghúzódó 

összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak azonosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a 

különböző államformák működési jellemzőinek felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialakulás, virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését segítő kulcsfogalmakat és 

egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás és gondolkodás érdekében. 



Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti hősök cselekedeteit a 

közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli, tudjon példákat mondani 

különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján azonosítani és megismerni. Ismerje 

fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben 

befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, szellemi tényezők 

együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társadalmi, gazdasági és szellemi 

hátterét. Tudja azonosítani Európa különböző régióinak eltérő fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevőket egy-egy történelmi 

jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszonyok közötti 

összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és hanyatlásának főbb állomásait, 

a kora újkor békés építőmunkájának eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének 

meghatározó gondolatait és kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni és tartani különböző 

írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a rendelkezésre álló 

információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás 

megbízhatóságára és a szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére, ezekből 

következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni tételmondatok 

meghatározásával, szövegek tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a 

többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. 

Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitában a tárgyilagos érvelés és 

a személyeskedés megkülönböztetésére. 

Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, ábrát) készíteni, történelmi 

témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, valamint történelmi időszakokhoz 

kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai adatokat rendszerezni. Használja a történelmi 

korszakok és periódusok nevét. Legyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni 

eltérő korszakok emberi sorsait a változások szempontjából, és legyen képes a változások 

megkülönböztetésére is. 



Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem eltérő időbeli ritmusát, 

illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes korszakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzolására, különböző 

időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, 

az adott témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A középiskolai történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való 

felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat 

kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet játszanak. Ezek közül a 

legfontosabb a nemzeti azonosságtudat kialakítása és a hazafias nevelés, valamint az aktív 

állampolgárságra és demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink hazájukhoz hű, nemzeti, népi 

kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a demokratikus jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben 

aktívan részt vevő, a társadalmi és etnikai sokszínűséget értékként kezelő, a kisebbségi, nemzetiségi 

kultúrákat ismerő, el- és befogadó állampolgárokká váljanak. Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a 

közelmúlt történelmének értékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, 

művészek, írók, költők, sportolók munkásságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a 

rendszerváltoztatás, a demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az 

európai közösséghez és az atlanti katonai szövetséghez), kitérve történelmünk árnyoldalainak 

bemutatására, feldolgozására is. Lényeges az is, hogy a XX. századi népirtások (pl. örmény népirtás, 

holokauszt, délszláv háború), a tömegméretű tragédiák és mögöttük rejlő egyéni sorsok feldolgozása 

megtörténjen, a történelmi átélhetőség és kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében. Fontos a 

népirtások, háborúk és diktatúrák során az egyéni és szervezett ellenállás különböző formáinak 

megismerése, a személyes magatartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a demokrácia 

iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai gondolat melletti 

egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének területei közül első helyen a 11–

12. évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. A forrásokból történő önálló 

adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is. Mindehhez 

nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak 

meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a különböző történelmi korokban változó jelentésűek 

lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók 

történelmi időben és térben való tájékozódó-képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és 

topográfiai adatok megismerésén és megtanulásán túl azok egységben látását, az események 

sorrendjének (diakrónia) és az egy időben zajló történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. 

Ezen a szinten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai 

munkák használata is. Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi 

térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek 

értelmezésében. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású 

témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban megfogalmazott 



valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, hogy a jelenben való 

eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be az oktatásba, amelyek a 

hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesztését 

célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia – széles körben hasznosíthatók az iskolán 

kívüli életben. A témakörök feldolgozása közvetlen módon járul hozzá a szociális és állampolgári, 

valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. Mindez az általános 

célok közül jelentős mértékben segíti az állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való 

felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a 

pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik az önálló és 

kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának kialakításában, ami 

középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audiovizuális szövegek önálló 

gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint tudatos és kritikus kezelése, a tanult 

ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek és vélemények 

tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi ismereteit. 

Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola közvetlen módon is előkészítse őket a 

tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az állampolgári jogok és kötelességek 

felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési 

és helyhatósági választásokon való részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a diákok 

társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, amely a tanulási 

folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok társadalmi 

tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, elveknek és fogalmi 

általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné válhat. Az ismeretek 

puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan, személyes élményekre építő, 

készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősítik a diákok szociális, erkölcsi és 

jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket közvetít, hanem viselkedési mintákat, 

szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol 

szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési és problémamegoldó képessége, empátiája, 

toleranciája és együttműködési készsége. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 11.és 12. évfolyamos ciklus végén 

 

Az újkori és modern kori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező 

feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudatra és aktív 

állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések felismerése (pl. a 

globalizáció felerősödése és a lokális közösségek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi 

tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 



Az új- és modern korban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak 

azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt felismerése, több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása újkori és modern kori egyetemes 

történelemre. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak rendszeres és szakszerű 

alkalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy történelmi személyiségek 

tevékenységét többféle módon és szempont szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete 

megfogalmazásakor a közösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, 

jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelem főbb csomópontjait az 1848–1849-es szabadságharc leverésétől az 

Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó 

összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek 

problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modern korban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, 

évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő 

történelmi események között, különös tekintettel azokra, amelyek a magyarságot közvetlenül vagy 

közvetetten érintik. 

Tudja, hogy a XIX–XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma és gazdasága 

(polgárosodás, iparosodás), és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok 

jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült Államok milyen körülmények között vált a mai világ 

vezető hatalmává, és mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit értékelni, és legyen képes a 

határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti különbségeket, legyen képes a 

demokratikus berendezkedés előnyeit és működési nehézségeit egyaránt felismerni és azokat 

elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket (pl. túlnépesedés, 

betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmiszerválság, tömeges migráció). Tudjon élni a 

globalizáció előnyeivel, benne az európai állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és kötelezettségeket, 

Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, értse a választási rendszer 

működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, társadalomtudományi, 

filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek 

segítségével történelmi oknyomozásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése 

szintjére. Legyen képes az internet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és 

etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) összehasonlítani a narráció 

módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 



megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, 

adott esetben eljátszani különböző szempontokból. Legyen képes erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véleményt társadalmi, történelmi 

eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének 

összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a 

véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes 

történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és 

a valószínűség szempontjából. Legyen képes összehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket 

strukturális és funkcionális szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját 

értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi jelenségeket az értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni (filozófiai kérdésekről 

is), ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen képes a különböző 

időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása során a változások (területi változások, 

népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség, a nemzetiség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának 

szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága 

mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási formák működésének 

legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egészség- és 

társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 

 

  



 

9. évfolyam 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

 Az őskor és az ókori Kelet 

 

Megérti, hogy az ember az alkotó munka során állandóan 

felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, hogy a közösség 

teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja 

közösséget.  

Felismeri, hogy a közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, 

szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg az együttélés 

szükséges feltételeit. Felismeri, hogy minden társadalomnak 

megvannak a maga szabályai, a maga kormányzata, amelyek az 

emberek életét irányítják, s fordítva, a kormányzás is hat a 

társadalomra. 

Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, társadalmi gyökereit, 

különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallásra, 

megérti az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásukat.  

8 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerkedjen meg a történelem forrásaival, azok 

jelentősségével, és az emberré válás folyamatával és a társadalmi 

élet kezdeteivel. 

A tanuló kapjon betekintést az első társadalmak, az ókori 

folyamvölgyi kultúrák (Egyiptom, Mezopotámia, Óbabiloni 

Birodalom) életébe, kultúrájába. 

Ismerkedjen meg a Közel-Keletet egyesítő birodalmakkal 

(Asszíria, Perzsia). 

Legyen képes azonosítani az ókori Kelet kulturális örökségeként 

ránk maradt forrásokat az írás, művészetek és tudományok, 

találmányok és a vallás területén.  

 Ismerkedjen meg az európai kereszténység gyökereivel, a zsidó 

nép vallási és történeti hagyományaival. 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak, 

személyek, 

topográfiai adatok 

Általános fogalmak: társadalom, társadalmi csoport, 

népességrobbanás, életmód, város, gazdaság, termelés, 

kereskedelem, politika, állam, államforma, egyeduralom, 

államszervezet, birodalom, monoteizmus, politeizmus. 

Konkrét fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, 

zsákmányoló életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, 

despotizmus, városállam, öntözéses földművelés, buddhizmus, 

brahmanizmus, egyistenhit, zsidó vallás. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, 

Buddha, Konfuciusz. 

 



Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, 

Palesztina, Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 

körül (az első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi 

uralkodása), Kr. e. X. sz. (a zsidó állam fénykora). 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Az ókori Hellász 

 

A tanuló átlátja, hogy az európai civilizáció gyökerei az 

antikvitásból erednek. Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, 

vázlatosan összehasonlítja a modern demokrácia alapelveivel. 

Elfogadja a közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a 

humánum, a szépség és jóság antik eszméje megbecsülésének és 

a művészi értékek megóvásának szükségességét. 

11 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerje meg Hellász földrajzi környezetét és görög polisz 

kialakulását, ismerje fel a görög gyarmatosítás jelentősségét 

Hellász további története szempontjából. 

Értse meg az athéni demokrácia kialakulásának lépéseit, legyen 

képes annak működését elemezni. 

 

Tudja összevetni, elemezni a különböző államformák, 

államszervezetek működését (Athén - Spárta), értse meg a 

hatalommegosztás formáit, szintjeit. 

A tanuló legyen képes azonosítani a görög hitvilág, művészet és 

tudomány legfontosabb/legismertebb elemeit.  

Ismerkedjen meg Nagy Sándor birodalomalakításával és a 

hellenizmus jelentősségével. 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak, 

személyek, 

topográfiai adatok 

 

 

 

Általános fogalmak: társadalom, társadalmi csoport, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, gazdaság, termelés, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, 

pénzgazdálkodás, kereskedelem, politika, állam, államforma, 

hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia, polgárjog, 

államszervezet, birodalom, szuverenitás, politeizmus. 

Konkrét fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, 

türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, 

cserépszavazás, filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, 

Hérodotosz, Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a 

legfontosabb görög istenek. 

 



Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, 

Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 

V. század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor 

uralkodása). 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

 Az ókori Róma 

 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló 

állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes 

hatása játszik szerepet. Megismeri a birodalomszervezési elveket, 

valamint azt, hogy a kormányzati hatalom sokféle tényezőn 

nyugodhat. Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó 

kereszténység kialakulásának és egyházzá szerveződésének 

hatását a későbbi korok fejlődésére, valamint felismeri annak 

civilizációformáló szerepét. Tudja, hogy az antik kultúra a görög 

és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az 

európai civilizációra gyakorolt hatását. 

13 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerkedjen meg Róma útjával a városalapítástól a 

királyságon át köztársaságon keresztül a császárságig. 

A tanuló legyen képes bemutatni a köztársaság államszervezetét 

és intézményeit. 

Értse meg a köztársaság válságához vezető út okait és mikéntjét. 

Ismerje meg Caesar egyeduralmát, Augustus principátusát és a 

dominátus rendszerét. 

A tanuló Ismerje meg Róma birodalommá alakulásának lépéseit 

és a bukásának okait, különösképpen a népvándorlásra. 

A tanuló lássa át a római gazdaság, gazdálkodás, és az életmód 

legfontosabb változásait.  

Ismerkedjen meg a római kultúra örökségeivel a hitvilág, a 

művészet, a tudomány és a jog területén. Tudja azonosítani 

Pannónia provincia kulturális emlékeit.  

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak, 

személyek, 

topográfiai adatok 

Általános fogalmak:  társadalom, társadalmi csoport, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, gazdaság,  

termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg, piaci egyensúly, 

gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, hatalmi ág, 

egyeduralom, köztársaság, önkényuralom, diktatúra, politikai 

párt, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, vallás, 

politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság 

 



Konkrét fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, 

néptribunus, rabszolga, provincia, triumvirátus, principatus, 

limes, dominatus, diaszpóra, apostol, Biblia, egyház, püspök, 

zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, 

Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, 

Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, 

Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 

510 (a köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. 

e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 

(Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai 

zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugat-római 

Birodalom bukása). 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

IV. A középkor 

A tanuló értékeli az európai fejlődési mozgatórugóként az egyéni 

érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének 

megjelenését az egyházi és világi, illetve a központi és helyi 

hatalom között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi 

expanzióban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -

szabályozó tevékenységét, megérti távlatos jelentőségét. 

Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét. 

Felismeri a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában, továbbá a középkori város továbbélését a 

modern európai civilizációban, felméri a városokat megillető 

közösségi szabadságjogok és önkormányzatiság értékét. 

17 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Ismerkedjen meg a tanuló Nyugat-Európában kialakuló feudális 

gazdaság és társadalom alapfogalmaival, fejlődési állomásaival. 

Tudja azonosítani és elemezni a középkori távolsági 

kereskedelem legfőbb útvonalait. Legyen tisztában a gazdasági 

fellendülés okaival, és ismerje a középkori városok születését, 

jellemzőit. 

A tanuló legyen tisztában a rend, rendiség fogalmával. Képes 

legyen azonosítani a különböző rendi gyűléseket, értse a rendi 

dualista állam működését. 

 

Ismerje meg Róma örököseinek (Bizánci Birodalom, a Frank 

Birodalom, és a Német-római Birodalom) rövid történetét. 

 



A tanuló ismerje a kereszténység szerepét és jelentősségét a 

középkorban. Tudjon különbséget tenni a korszakban kialakuló 

nyugati és keleti kereszténység között. Ismerje a középkori 

egyház és az uralkodói hatalom közötti kapcsolat mikéntjét és 

változásait Európában. 

Ismerkedjen meg az arab vallás jellemzőivel, az iszlám 

kialakulásával, és ismerje fel ennek az arab hódítással való a 

kapcsolatát. 

Szerezzen információt Nyugat-Európa XIV–XV. Században 

bekövetkező válságának és fellendülésének okairól, 

következményeiről. 

 

Ismerje meg a közép- és kelet-európai régió államait és az 

Oszmán Birodalom felemelkedésének, terjeszkedésének 

történetét. 

 

Legyen átfogó ismerete a középkori egyházi és világi kultúráról, a 

mindennapi és a tudományos életről, különös tekintettel a kor 

építészeti/ideológiai stílusaira. 

 

Értse meg a középkori szemlélet, létezés nyugaton bekövetkező 

válságjeleit, a „szükségszerű alkonyát”. 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak, 

személyek, 

topográfiai adatok 

Általános fogalmak:  Társadalom, társadalmi csoport, identitás, 

társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, 

államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, vallás, 

monoteizmus,  vallásüldözés. 

Konkrét fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, 

szerzetes, kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, 

jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, nyomásos 

gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, inkvizíció, 

eretnekség,  kolduló rend, rendi monarchia, városi 

önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, 

skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, 

humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed 

próféta, Aquinói Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg. 

 



Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, 

Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás 

kezdete), 732 (a frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy 

Károly császárrá koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az 

egyházszakadás), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1453 

(Konstantinápoly elfoglalása). 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

 A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 

A diák belátja, hogy az új tudás elsajátítása, a környező népektől 

való tanulás, az alkalmazkodási képesség fontos feltétele volt 

népünk fennmaradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő 

államalapítás teremtette meg a magyar állam megerősödésének 

és fejlődésének feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban 

megszilárdult a keresztény magyar állam.  

A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának 

megismerésén keresztül belátja, hogy a több nemzetiségből álló 

Magyar Királyság a közép-európai régió egyik legerősebb 

államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a 

környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. 

19 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

 

Ismerje a tanuló népünk eredetét, sztyeppei vándorlásának 

állomásait, a honfoglalás folyamatát és a kalandozások korát.  

Ismerje meg a legjelentősebb Árpád-házi uralkodóink politikai 

életpályáját (Géza és Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, 

II. András, IV. Béla). 

Ismerje meg a Magyar Királyság történetét az Anjouk, 

Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában. 

Ismerje meg a magyar rendi állam és az Oszmán (Török) 

Birodalom párharcát a 15. századtól a Hunyadiak koráig. 

Kövesse nyomon a magyar társadalom és gazdaság változásait a 

honfoglalástól a XV. század végéig. 

Ismerje a  középkori magyar kultúra és művelődés emlékeit és 

jellegzetes vonásait. 

 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak, 

Általános fogalmak:  Változás és folyamatosság, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont, 

társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

 



személyek, 

topográfiai adatok 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, hatalmi 

ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

 

Konkrét fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, 

törzsszövetség, kettős fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, 

királyi vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, királyi tanács, tized, 

szerviens, várjobbágy, vajda, Szent Korona, Aranybulla, nemesi 

vármegye, székely, szász, kun, bandérium, aranyforint, regálé, 

harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, 

mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, 

perszonálunió, végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli 

hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. 

(Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. 

Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, 

Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, 

Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, 

Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, 

Buda, Visegrád, Nándorfehérvár. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 

972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ 

István), 1077–1095 (I. /Szent/ László), 1095–1116 (Könyves 

Kálmán), 1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla kiadása), 

1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház 

kihalása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos), 1351 (I. 

/Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 

1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 

(I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

 Év végi ismétlés 4 óra 

 

  



10. évfolyam 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

A világ és Európa a kora újkorban  

 

A tanuló felismeri, hogy az emberek a maguk által 

leghelyesebbnek gondolt módon cselekszenek. Az azonban, hogy 

a különböző korokban mit tartottak helyesnek vagy helytelennek 

jelentős mértékben eltért egymástól. Ahhoz, hogy az emberek 

tetteit és döntéseit helyesen tudjuk megítélni, először meg kell 

érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, hogy a világ 

különböző civilizációit rengeteg szál köti össze. Megérti, hogy a 

különböző kultúrák találkozása milyen lehetőségeket és/vagy 

veszélyeket hordoz magában.  

Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a 

földrajzi felfedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy a földrajzi felfedezések gyökeresen 

megváltoztatták a világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi 

utak feletti ellenőrzés általában jelentős hatalmat is jelent, 

valamint hogy a kereskedelemi utak terén lezajló változások 

átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszonyokat, 

hosszútávon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai 

következményekkel járnak. Átlátja a tőkés gazdaság működési 

mechanizmusát, felismeri a termelés új szervezeti formáinak 

társadalomformáló hatását. Tudja, hogy a reformáció a katolikus 

egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre, 

és érti, hogy a hitélet megújítása mellett a protestáns 

gondolkodásmód jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt 

Európára. Megismeri az európai régiók eltérő fejlődését és 

egymásra hatását. 

Képes összehasonlítani történelmi időszakokat. Képes a 

történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához 

leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

13 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló tisztában van a földrajzi felfedezések okaival, hátterével. 

Ismeri a nagy felfedezőket, útjaikat, azok jelentőségét. Átlátja a 

felfedezések konkrét, rövid és hosszú távú következményeit mind 

Kelet-és Nyugat-Európára, mind az Európán kívüli világra nézve. 

A tanuló érti a reformáció okait, következményeit. Ismeri a főbb 

protestáns vallásokat (evangélikus, református, anabaptista, 

unitárius), azok lényegét, valamint a katolikus egyház reagálását a 

protestantizmusra. 

 



A tanuló átlátja Hollandia és Anglia felemelkedésének, a tőkés 

termelés kialakulásának körülményeit. 

A tanuló megérti az abszolút monarchia működését, példákkal 

tud rá szolgálni. Tisztában van az angol berendezkedés 

sajátosságával. Átlátja az angol polgárháború okait, kimenetelét 

és érti az alkotmányos monarchia működési mechanizmusát. 

Ismeri a XVII. század és a XVIII. század elejének nagyhatalmi 

küzdelmeinek lényegét, az erőviszonyokat. 

A tanuló tisztában van Kelet- és Közép-Európa eltérő fejlődésével 

a XVI-XVII. században és azzal, hogy a második jobbágyság 

kialakulása a centrumhoz képest visszaveti ennek a térségnek a 

fejlődését. 

  

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, életmód, város, gazdaság, gazdasági 

tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, adó, politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, köztársaság, közigazgatás, birodalom, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Kronológia:  

1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1618-1648, 1701–

1714 

Személyek:  

Kolumbusz, Magellán, V. Károly, Luther, Kálvin, VIII. Henrik,   I 

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

Fogalmak:  

Gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, 

kontinentális munkamegosztás, árforradalom, abszolutizmus, 

reformáció, protestáns, evangélikus, református, predesztináció, 

anabaptista, unitárius, ellenreformáció, jezsuiták, barokk, 

manufaktúra, bekerítés, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, 

merkantilizmus, második jobbágyság 

Topográfia:  

Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és spanyol 

gyarmatok 

 



Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Magyarország a kora újkorban 

 

A tanuló belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a 

politikai megosztottság is hozzájárult az ország három részre 

szakadásához. Megérti a részekre szakadt ország helyzetét a két 

nagyhatalom ütközőzónájában, és belátja, hogy a török kiűzését a 

hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. Átlátja a másfél 

évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeit. 

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és 

társadalom-átalakító szerepét.  

Megérti, hogy a reformáció, a bibliafordítások, a magyar nyelvű 

hitélet, de a katolikus vallás megújulása is hatással volt a magyar 

írásbeliségre és a magyar művelődéstörténetre. 

A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem 

kizárólag egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik 

döntően befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének 

lehetőségeit. Értékeli a Rákóczi-szabadságharc idején létrejött 

széles társadalmi összefogás mozgósító erejét és a 

kompromisszumon alapuló megállapodás hosszú távú 

jelentőségét.  

Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő 

időbeli ritmusát, és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző 

információforrásokból egyszerű önálló térképvázlatok 

rajzolására. 

 

15 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismeri az ország három részre szakadásához vezető 

körülményeket, okokat. Tisztában van a várháborúk korának főbb 

eseményeivel, a három országrész politikai berendezkedésével, 

mindennapi életével, külön hangsúlyt fektetve az Erdélyi 

Fejedelemségre (etnikai és vallási megosztottság szempontjából 

is) és az ország-egyesítő kísérletekre. 

Tudja, hogy a reformáció Magyarországon is terjed, és nagy 

hatással van a kultúrára, csakúgy, mint a katolikus megújulás. 

Tisztában van a magyar rendek és a központosításra törekvő 

Habsburgok közötti konfliktusokkal, valamint azzal, hogy a 

törököket a Habsburgok űzték ki az országból és ez az udvar 

javára változtatja meg az erőviszonyokat. 

Átlátja a Rákóczi szabadságharchoz vezető okokat, a magyar és az 

európai események közötti összefüggéseket. 

Megérti, hogy a politikai események milyen negatív hatással 

voltak országunk gazdaságára, a népességi viszonyok alakulására. 

 



 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, felemelkedés, lesüllyedés, 

népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, város, etnikum, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, vallás, vallásüldözés. Fogalmak: 

örökös jobbágyság, szpápi birtok, khász birtok, vilajet, szandzsák, 

kettős adózás, hajdú, vitézlő rend, unitárius, Újszerzeményi 

Bizottság, fegyverváltság, kuruc, labanc, trónfosztás. 

Személyek: 

II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó István, 

Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, 

Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, Károlyi Sándor 

 

Topográfia: 

Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, 

Ónod, Nagyszombat, Bécs. Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 

1541 (Buda elfoglalása, az ország tényleges három részre 

szakadása), 1552 (Eger sikertelen török ostroma), 1566 (Szigetvár 

eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 1664 (Zrínyi Miklós 

téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1699 

(a karlócai béke), 1703-11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az 

ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági 

átalakulás egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az 

ipari forradalom máig ható gazdasági, társadalmi folyamatok 

elindítója volt.  

Látja, hogy a felvilágosodás állította középpontba a 

világmindenség megértésének igényét, a tudományos 

gondolkodás fontosságát, és hogy ezzel a tudományok 

fejlődésének új korszaka kezdődött.  

15 óra 



Belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá 

válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának 

kiterjesztését eredményezte. 

Tudja, hogy a felvilágosodás során fogalmazódtak meg a máig is 

érvényes demokratikus eszmék és elidegeníthetetlen emberi 

jogok, amelyek mind a mai napig a nyugati típusú demokráciák 

jogrendjének alapját képezik. Megszületik az állam és egyház 

szétválasztásának gondolata. Látja, hogy a korszak forradalmi 

eszméi – szabadság, egyenlőség, testvériség – nem egyszer 

egymást kizáró módon valósultak meg. 

Látja, hogy ez a korszak tette az uralkodók és hatalmon levők 

feladatává a közjó szolgálatát. 

Tudja az egyes történelmi korszakokat komplex módon elemezni 

és bemutatni. Képes a változások megkülönböztetésére. 

 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismeri a felvilágosodás fontosabb alakjait, munkásságuk 

lényegét, főbb gondolataikat.  

Tisztában van az ipari forradalom kialakulásának körülményeivel, 

folyamatával, ismeri a fontosabb találmányokat és azok alkotóit. 

Tudja, hogy az ipari forradalom során új energiaforrásokat 

hasznosítanak, új technikai eszközöket alkalmaznak és új 

termelési formát hoznak létre, a gyáripart. Ennek következtében 

létrejön az ipari társadalom, ami a népesség számszerű 

gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának 

növekedését is jelenti. 

 Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák – liberalizmus, 

nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és 

átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek.  

Tudja, hogy Európa perifériális részei elmaradnak nyugathoz 

képest, és néhány kiemelkedő uralkodó a felvilágosult 

abszolutizmus módszerével próbálja ezt orvosolni. 

Tisztában van az amerikai angol gyarmatok problémáival, az USA 

létrejöttének körülményeivel és a megszülető új állam politikai 

berendezkedésével. 

Átlátja a francia forradalomhoz vezető problémákat, okokat. 

Ismeri a forradalom főbb eszméit, irányzatait, hatásait. 

Felismeri Napóleon történelemformáló nagyságát, majd bukása 

után átlátja a Szent Szövetség Európájának eszmeáramlatait, 

forradalmi megmozdulásait az 1820-as, 30-as és 40-es években. 

 

 



Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, adó,  

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, köztársaság, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, 

népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság. 

Fogalmak:  

felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, 

természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, 

enciklopédisták, szabadkőművesek, szabad verseny, gyár, 

farmergazdálkodás, ültetvényes gazdálkodás, Függetlenségi 

nyilatkozat, felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok 

nyilatkozata, alkotmány, girondiak, jakobinus, terror, 

nacionalizmus, liberalizmus, konzervativizmus, szocializmus, 

Szent Szövetség, urbanizáció, szegregáció, burzsoázia, 

proletariátus, szakszervezetek. 

Személyek: 

Bacon, Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, 

(Nagy) Péter, II. (Nagy) Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, 

Robespierre, Napóleon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx, 

Engels. 

Topográfia:  

Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok Észak-

Amerikában, Waterloo. 

Kronológia:  

1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, az 

Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille 

ostroma, a francia forradalom kitörése), 1793-1794 (a jakobinus 

diktatúra), 1804-1814/15 (Napóleon császársága), 1848 

(forradalmak Európában). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Az újjáépítés kora Magyarországon 

 

10 óra 



A tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra 

utaltsága, a központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett 

garanciát a békés építőmunkára, ugyanakkor ahhoz, hogy a 

változások mértékét és jelentőségét helyesen meg tudjuk ítélni, 

fontos, hogy jól ismerjük a változások előtti és utáni helyzetet, és 

ezt össze tudjuk hasonlítani egymással. 

A tanuló tudja, hogy az ország újjáépítése együtt járt más népek, 

nemzetiségek befogadásával, betelepülésével, betelepítésével. 

Látja, hogy a XVIII. század változásai egy soknemzetiségű államot 

eredményeztek, amely később nemzetiségi ellentétek és 

konfliktusok alapjául szolgált. Ugyanakkor e 

nemzetiségek/etnikumok (pl.: német, zsidó) előbb a gazdasági 

fejlődésben, majd a politikai életben is fontos szerepet játszottak. 

Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom 

részét képezte, megérti az ebből fakadó problémák lényegét, és 

reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. 

Érti a vármegyerendszer szerepét a függetlenség bizonyos 

elemeinek a megőrzésében.  

Megérti a korszak gazdasági fejlődését. Látja, hogy a változások 

kedvezően érintették a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos 

értelemben gátját jelentették a hazai ipari termelés 

kibontakozásának.  

Képes statisztikai, demográfiai adatok komplex elemzésére. 

Ismereteket tud meríteni forrásokból. 

 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló megérti, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom 

része és tisztában van az uralkodó és a rendek közötti 

hatalommegosztással, az ország birodalmon belüli pozíciójával. 

Látja a népesség regenerálódásának fontosságát, tisztában van az 

újratelepítés különböző módjaival, azok etnikai 

következményeivel. A témához kapcsolódva megismeri 

Kiskunfélegyháza újratelepítésének történetét, a redempciót, 

annak hatását a város életére. 

Átlátja a gazdaság újjáépítésének fontosságát és a gazdasággal 

kapcsolatban is tisztában van Magyarország birodalmon belüli 

helyzetével, a birodalmi munkamegosztással. 

Ismeri a Habsburg-házon belüli trónutódlási problémákat (nőági 

örökösödés) és a felvilágosult abszolutizmus szellemében 

uralkodó Mária Terézia és II. József főbb rendeleteit. 

 

 



Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzetiség,  

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak:  

betelepítés, betelepülés, redempció, csonka társadalom, teljes 

társadalom, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső tábla, alsó 

tábla, követutasítás, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio 

Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet, nevezetes 

tollvonás. 

Személyek:  

III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia:  

Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia:  

1723 (Pragmatica Sanctio), 1740-80 (Mária Terézia), 1780-1790 

(II. József). 

 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon 

A tanuló tudja megkülönböztetni egymástól azokat az okokat, 

amelyek már jóval a vizsgált esemény előtt léteztek, azoktól, 

amelyek az esemény közvetlen kiváltó okaiként értékelhetők. 

Látja, hogy az események bekövetkeztének vannak közvetett és 

közvetlen okai, ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a dolgok 

bekövetkeztének mindig vannak közvetett feltételei és vannak 

közvetlen kiváltó okai. 

Megérti, hogy a közös cél eredményezte a forradalom és 

szabadságharc idején létrejövő nemzeti egységet és összefogást, 

amely számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel járt, 

és hogy mindezt csak két nagyhatalom külső katonai agressziója 

volt képes leverni. 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme 

megerősödése, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás 

kényszere határozza meg. Belátja, hogy ezek nyomán 

16 óra 



fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi viszonyok 

megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, 

valamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének 

szükségessége, és ezek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság 

megteremtését célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása 

állította középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik 

túllépve egyéni érdekeiken a közösség hosszú távú érdekeit 

szolgáló reformprogramok mellé állították a közvéleményt. 

Képes felidézni a polgárosodó Magyarország kiépülésének 

meghatározó gondolatait, megidézni annak kulcsszereplőit, 

egyszerűbb biográfiákat összeállítani. Konkrét példák bemutatása 

segítségével belátja, hogy a modern Magyarország többféle 

etnikumból, nemzetiségből épült fel, és az átalakulásban a 

köznemesség mellett jelentős szerepet vállaltak a közéletből 

korábban kiszorított társadalmi rétegek (pl. a zsidó-és német 

eredetű városi polgárság). 

 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló látja, hogy a napóleoni háborúk milyen gazdasági 

folyamatokat idéztek elő. Tisztában van a korszak társadalmi 

tagolódásával, nemzetiségi viszonyaival. 

Átlátja a reformkor nagy politikusainak pályafutását, céljaikat, 

azok megvalósulását vagy kudarcát. Tisztában van elméleti és 

gyakorlati munkásságukkal. Ismeri a korszak politikai 

csoportosulásait, követeléseiket, együttműködésüket, 

konfliktusaikat. Tisztában van a reformországgyűlések főbb 

kérdéseivel, azok megvalósulásával/kudarcával. Átlátja a liberális 

nemesség nemzetiségiekhez való viszonyulását, azok nemzeti 

ébredését. 

Tudja, hogy a reformkor a magyar kultúra felvirágzásának a kora. 

Ismeri a főbb stílusokat (klasszicizmus, romantika) és 

képviselőiket 

Megérti a márciusi forradalom nemzetközi hátterét. Ismeri 

március 15. fontos eseményeit, azok következményeit. Ismeri az 

áprilisi törvényeket: pozitívumait és hiányosságait. 

Megérti, hogy mi vezetett a szabadságharc kitöréséhez, ismeri a 

fontosabb katonai akciókat, azok politikai következményeit. 

Tisztában van a bukás okaival. 

A tanuló tudja, hogy ez az eseménysorozat forradalom és 

szabadságharc is volt egyben és tisztában van a kettő közötti 

különbséggel. 

 

 



Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak:  

konjunktúra, reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, 

centralista, fontolva haladók, cenzúra, államnyelv, önkéntes és 

kötelező örökváltság, közteherviselés, érdekegyesítés, védővám, 

politikai nemzet, autonómia, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi 

törvények, felelős kormány, sajtószabadság, népképviselet, 

cenzusos választójog, jobbágyfelszabadítás, emancipáció, tavaszi 

hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, nemzetiségi törvény. 

Személyek:  

Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere 

Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgei Artúr, Ferenc József, 

Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia:  

Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 

Kronológia:  

1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a 

reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a 

magyar nyelv államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. 

(forradalom Pesten), 1848. április 11. (az áprilisi törvények), 

1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 1849. április 6. (az 

isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség kimondása), 

1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a 

világosi fegyverletétel). 

 

Az újjáépítés kora Magyarországon témakörbe beépítettünk egy órát Kiskunfélegyháza 

helytörténetével kapcsolatban. A fennmaradó néhány órát ismétlésre szánjuk. 

 

 

  



11. évfolyam 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

A tanuló képes meglátni azt, hogy az okok közötti összefüggések 

vizsgálata segít annak a megállapításában, hogy mely tényezők 

játszották a legfontosabb szerepet az események 

bekövetkeztében. Felismeri, hogy a történelmi események 

magyarázata nagyon sok esetben az egyének és csoportok 

személyes indítékainak feltárásán és bemutatásán alapul. Tudja, 

hogy a modern polgári államszervezet új funkciói kiterjedtek az 

oktatásra, az egészségügyre és a szociálpolitikára. Megérti azokat 

a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, amelyek 

szükségszerűen vezettek el egy olyan mértékű hatalmi 

versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan 

megjeleníteni, megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek 

tagjainak jogai ekkor számos, a közösséget összetartó elemmel 

bővültek. 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom 

belső piacteremtő képessége együttesen segítették elő a 

nemzetállamok létrejöttét. Felismeri, hogy a különböző 

nemzetállamok megteremtésének igénye és a tőkés termelés 

állandó bővítésének kényszere magában hordozta a nemzetek 

közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. 

Belátja, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei 

(új iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal 

(környezetkárosítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése 

stb.) jártak. 

Képes saját ismeretforrások segítségével történelmi 

oknyomozásra, ehhez önálló jegyzetelésre, tudatos és kritikus 

internethasználatra. 

 

20 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanulók ismerjék Európa helyzetét a forradalmak után és a 

nagy hatalmi politika jellemzőit  

Az olasz egység megvalósulásának és a német egység 

létrejöttének előzményeivel, hajtóerejével és megteremtésének 

főbb lépéseivel legyenek tisztában. 

Értsék, hogy az USA polgárháborúja milyen változásokat hozott 

az ország életében és ez hogyan tette lehetővé felemelkedését 

Ismerjék a II. ipari forradalom jellegzetességeit, technikai 

vívmányait, demográfiai és társadalmi következményeit 

 



Legyenek tisztában munkásság érdekképviseleti formáival és 

politikai mozgalmaival Európa különböző régióiban  

Ismerjék a gyarmatosítás újabb hullámának, a gyarmati 

versenyfutásnak és a világ újrafelosztásáért vívott küzdelemnek a 

jellemzőit. 

Legyen tisztában Balkán és a „keleti kérdés”problémakörével. 

Ismerje a hármas szövetség létrejöttét és az antant kialakulását 

Legyen tisztában a boldog békeidők korának mindennapjaival és 

gondolkodásmódjával. 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Tartalmi kulcsfogalmak: Társadalom, társadalmi csoport, 

identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, 

népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, 

demokrácia, népképviselet, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, 

középosztály, városiasodás, emancipáció, politikai 

antiszemitizmus, cionizmus, szakszervezet, 

keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, 

nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi,Cavour, Bismarck, II. Vilmos, 

Lincoln, Rotschildok, Herz Tivadar, Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-

csatorna, Elzász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 a krími háború, 1859 a solferinoi ütközet, 

1861-65 az Egyesült Államok polgárháborúja, 1866 a königgrätzi 

csata, 1871 a Német Császárság létrejötte, 1882 a hármas 

szövetség megalakulása, 1907 a hármas antant létrejötte 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon 

A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel 

történt leverése nem járt együtt az összes vívmány 

megsemmisítésével, hiszen azok egy részére (pl. 

15 óra 

 



jobbágyfelszabadítás) az új hatalomnak is szüksége volt saját 

helyzete stabilizálásához. 

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon 

számos vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, 

így az európai élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az 

eredmények mellett számos – akár máig ható – társadalmi, 

gazdasági és szellemi, ideológiai ellentmondást is magában 

hordozott. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában 

következett be a – máig meglévő – szakadás az elit- és a 

tömegkultúra között. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely 

megfelelt a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú 

hatásait Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai 

zsidó polgárság kiemelkedő szerepet játszott. Felismeri, hogy a 

dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó magyar 

állam negyedik hatalmi ágává alakult. 

Képes különböző történelmi elbeszéléseket egybevetni 

egymással. Tud jeleneteket elbeszélni, erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Ismerje megtorlás és az önkényuralom korának jellemzőit,a 

rendszerrel való magyar ellenállás formáit és kiegyezéshez 

vezető érdekeket. Legyen tisztában kiegyezés tartalmával és a 

dualista birodalomszerkezet működésének jellemzőivel. Lássa át 

a nemzetiségi kérdés 1849és 1868 közötti alakulását. Legyen 

tisztában a dualizmus korának pártviszonyaival és a rendszer 

megszilárdulásának összetevőivel. Ismerje a dualizmus kor 

gazdasági fejlődésének feltételeit és eredményeit. Lássa a 

népesedési és társadalmi viszonyok változásait a korszakban. 

Ismerje Budapest világvárossá fejlődését segítő tényezőket és a 

fejlődés eredményeit. Legyen tisztában a korszakban jelentkező 

antiszemitizmus és a politikai elit zsidó emancipációra törekvő 

politikájával. Ismerje meg a dualizmus rendszerében jelentkező 

válságtüneteket. Legyen tisztában a századforduló 

mindennapjainak, művészeteinek és tudományainak 

jellemzőivel. 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Tartalmi kulcsfogalmak:Társadalom, társadalmi csoport, 

identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit 

réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, 

 



politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, 

hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, 

dualista monarchia, közös ügy,delegációk, kvóta gazdasági 

kiegyezés, Dunai Konföderáció, nemzetiségi törvény, horvát-

magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, 

választójog, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, 

kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami 

anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy 

Gyula, Eötvös József, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle 

Sándor, Tisza István, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz 

Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, 

Fiume, Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. az aradi vértanúk kivégzése, 1865 

Deák Ferenc húsvéti cikke, 1867 a kiegyezés, Ferenc József 

megkoronázása, 1868 a nemzetiségi és népiskolai törvény, a 

horvát-magyar kiegyezés, 1875-90 Tisza Kálmán 

miniszterelnöksége, 1873 Budapest létrejötte, 1896 a 

millennium, 1905 a Szabadelvű Párt választási veresége, 

belpolitikai válság. 

 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Az első világháború és következményei 

A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel 

kapcsolatban az okok és a következmények kiválasztása és logikai 

összerendezése között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, 

hogy az okozati összefüggések feltárása közötti különbségek 

miatt lényeges eltérések lehetnek ugyanazon történelmi 

esemény bemutatása, értelmezése és értékelése között. Látja az 

első világháború kirobbanásához vezető okokat, és azok komplex 

jellegét. Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi 

egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő 

katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a megoldatlan 
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balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Érti, hogy az új 

hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 

harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és 

minden állampolgárt érintettek. 

Felismeri a háború sajátos, az emberi történelemben ez idáig 

nem létező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre 

gyakorolt romboló morális hatásaival. Ismeri és érti a trianoni 

trauma lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. Megérti, 

hogy a későbbi győztesek olyan – sok tekintetben irracionális, 

megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a 

legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi 

áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor ezek magukban hordozták 

egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a 

háborút lezáró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette 

új ellentmondásokat, különös tekintettel a kelet-közép-európai 

régióra. Érti az oroszországi események társadalmi, gazdasági, 

ideológiai hátterét és az emberi történelem további alakulására 

gyakorolt hatásait. Látja, hogy a világháború Európa hatalmi 

pozícióvesztését, az Egyesült Államok centrális helyzetbe 

kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák 

kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac 

felbomlását eredményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára 

és megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló 

véleményt tud megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerje meg a világháború előzményeit, a hadviselő 

felek céljaival, a haditervekkel és a kirobbantó okkal legyen 

tisztában. Lássa át a háború kiszélesedésének okait, az 

állóháborús frontokat és a hadviselés új vonásai. Ismerje az orosz 

forradalmak és a bolsevik hatalomátvétel jellemzőit. Legyen 

tisztában a versailles-i békerendszer alapvető vonásaival és azok 

gazdasági és politikai következményeivel. Legyen ismerete 

Magyarország világháborúban való részvételéről és a hátország 

jellemzőiről. Ismerje az őszirózsás forradalomhoz vezető okokat, 

és azokat a külpolitikai kudarcokat, amelyek a bukásához és a 

kommunista hatalomátvételhez vezettek. Ismerje a kommunista 

hatalomgyakorlás jellemzőit a Tanácsköztársaság idején és a 

bukáshoz vezető körülményeket. Értse az ellenforradalmi erők 

megszerveződésének és hatalomra kerülésének jellemzőit. 

Ismerje a trianoni békediktátum főbb előírásait és legyen 

tisztában annak területi és társadalmi hatásaival. 

 



Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Tartalmi kulcsfogalmak Társadalom, társadalmi csoport, 

identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, 

népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 

demokrácia, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak: villámháború, állóháború,lövészárok háború központi 

hatalmak, frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, 

revízió, reváns, bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás 

forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), 

egypártrendszer, proletárdiktatúra, egyházellenesség, 

vallásellenesség, ellenforradalom, kormányzó, vörösterror, 

fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi 

Mihály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Aponyi Albert, 

Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, 

Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, 

Lengyelország, a trianoni Magyarország. 

Kronológia: 1914-18 az első világháború, 1914. június 28. a 

szarajevói merénylet 1914. július 28. az Osztrák–Magyar 

Monarchia hadat üzen Szerbiának, a világháború kirobbanása, 

1917 a februári forradalom és a bolsevikok hatalomátvétele 

Oroszországban, 1918. október 31. az őszirózsás forradalom 

győzelme, 1918. november 3. a padovai fegyverszünet, 1919 a 

békekonferencia kezdete, a versailles-i béke, 1919. március 21. – 

augusztus 1. a proletárdiktatúra időszaka, 1920. június 4. a 

trianoni békediktátum aláírása 

 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Európa és a világ a két világháború között 

A tanuló átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több 

országban a szociális demagógia felerősödésével járt, így utat 

nyitott a szélsőséges elemek hatalomra kerülésének, akik 

diktatórikus rendszereket vezettek be. Ismeri a diktatúrák 

működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy osztályalapon, a 

bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat 

bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és a 
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társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek 

korlátozták a szabadságjogait. 

Érti, hogy az emberek élete még akkor is különböző, ha 

ugyanabban a korban és ugyanabban az országban éltek, hiszen 

az adott korban is különböző gondolkodású emberek léteztek, 

ezért a korszakra jellemző általános dolgok nem mindig igazak 

mindenkire. 

A tanuló érti, hogy az Egyesült Államokban az 1920-as évek nagy 

gazdasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak 

(pl. az autók elterjedése), amelyet az évtized végi nagy válság 

követett. Látja, hogy a válságból való kilábalást különbözőképpen 

találták meg a világ vezető hatalmai és országai. 

Felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a 

gazdasági válságok egyik következménye a szélsőségek 

térnyerése. Belátja, hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra 

és a tömegkultúra végérvényes szétválása. Tudja, hogy a 

korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, 

értékrendek egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont 

megfogalmazására. 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerje 20-as évek Európájának politikai és gazdasági 

viszonyait. Legyen tisztában a XX. század totális diktatúrájának 

jellemzőivel és ismerje az olasz fasizmus alapvető vonásait. 

Legyen tisztában Köztes-Európa államainak és a nemzetiségek 

helyzetének jellemzőivel. Ismerje a Szovjetunióban kialakuló 

sztálinizmus gazdasági, politikai és társadalmi jellemzőit. Ismerje 

a világgazdasági válság kialakulásához vezető világgazdasági 

folyamatokat, a válság jellemzőit és a New Deal alapelemeit. 

Lássa át a gyarmati világban meginduló folyamatokat és a 

gyarmattartók hatalmának megrendülését előidéző okokat. 

Ismerje a náci ideológia és a náci Németország jellemzőit és a 

hitleri külpolitika sikereit a 30-as évek közepétől. Lássa át az 

újabb világháborúhoz vezető utat. Legyen tisztában a korszak 

mindennapjainak, életmódjának jellemzőivel, tudományok és 

művészetek a két világháború közötti helyzetével. 

 

 



Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Tartalmi kulcsfogalmak Társadalom, társadalmi csoport, 

identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, 

népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, 

diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet,vallás, vallásüldözés.  

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív 

állam, kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, 

kollektivizálás, tervutasításos rendszer, GULAG, személyi kultusz, 

koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális 

diktatúra, tömeg propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, 

zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, Anschluss, 

tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, magaskultúra 

elitkultúra, tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, 

Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: Kelet-Közép-Európa, Köztes-Európa Szovjetunió, Brit 

Nemzetközösség, Berlin, weimari köztársaság, Moszkva, Saar-

vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a 

Szovjetunió létrehozása, 1924 a Dawes-terv, 1925 a locarnói 

egyezmény, 1929-1933 a világgazdasági válság, 1933 Hitler 

hatalomra kerülése, 1936 Berlin–Róma tengely, 1938 Anschluss, 

a müncheni konferencia,1939 Csehszlovákia 

megszüntetése,Molotov-Ribbentrop paktum 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Magyarország a két világháború között  

A tanuló felismeri, hogy önmagában az a tény, hogy egy 

történelmi beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis 

állítások, nem biztosítja azt, hogy a beszámoló hiteles és 

megbízható képet ad az eseményekről. Félrevezető lehet például 

az, ha bizonyos tényeket nem említ, vagy olyan összefüggéseket 

sugall az események között, amelyek valójában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított 

területeken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, 

annak eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai 
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alternatívákkal és képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, 

hogy a két világháború közötti magyar fejlődés legfontosabb 

mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira való 

reflektálás volt. Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés 

politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra 

gyakorolt hatásai. 

Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek 

összehasonlítására, a különböző változások (területi, etnikai, 

demográfiai ) hátterének a feltárására.  

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerje a trianoni békeszerződés gazdasági és 

társadalmi hatásait. Tudja a meginduló politikai konszolidáció 

jellemzőit gr Teleki Pál első miniszterelnöksége idején. Legyen 

tisztában a bethleni konszolidáció elemeivel és eredményeivel. 

Ismerje a 20-as évek oktatáspolitikáját és a korszakra jellemző 

revízió gondolatát. A tanuló legyen tisztában a Horthy-rendszer 

ideológiájának alapelemeivel és a politikai rendszer korszakbeli 

jellemzőivel. Ismerje a két világháború közötti társadalom 

jellemzőit és a társadalomban zajló változásokat. 

Ismeri világgazdasági válság hatásait Magyarországon. Átlátja a 

30-as években meginduló belpolitikai jobbratolódás és az 

erősödő német orientáció okait. 

Ismeri az erősödő antiszemitizmust jellemző törvényeket és a 

magyar revíziós sikereket, 

Érti az életmód, a tudományok és művészetek a két világháború 

közötti jellemzőit. 

 

 

 

 



Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Tartalmi kulcsfogalmak:Társadalom, társadalmi csoport, 

identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit 

réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, 

migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, centrum, 

periféria, választójog, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, 

földreform, népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti 

Bank, revízió, irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, 

agrárolló, népi mozgalom, nyilas mozgalom, nyílt és titkos 

szavazás, zsidótörvény, győri program, első bécsi döntés. 

 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös 

Gyula, Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 a numerus clausus, földreform 1921-31 Bethlen 

István miniszterelnöksége, 1927 a pengő bevezetése, 1932-1936 

Gömbös Gyula miniszterelnöksége, 1938. november 2. az első 

bécsi döntés, 1939. március Kárpátalja visszacsatolása. 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

A második világháború 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok 

hatásait, a hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern 

totális háború jellemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök 

használatát. Feltárja a politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai 

megerősödésének mozgatórugóit, azonosítja veszélyeit, 

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelméletet és annak 

következményeit (megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, 

deportálás, megsemmisítés). Tudja, hogy mennyi áldozattal, 

pusztítással járt a második világháború, és hogy a holokauszt az 

emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája. Belátja, hogy 

az ország számára veszteségként értelmezhető a hazai zsidó 

származású művészek, tudósok, feltalálók kirekesztése, 

emigrációba kényszerülése, fizikai megsemmisítése (pl. 

Neumann, Teller, Szilárd, Rejtő, Radnóti, Szerb). Megismer olyan 

történelmi helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti 

népek, népcsoportok vagy személyek megmentését 

eredményezték. 

17 óra 

 



Megérti, miként került a háború során Magyarország 

kényszerpályára, és ez milyen következményekkel járt az ország 

sorsát illetően. Tisztában van a háborús vereség és a megszállás 

közvetett és közvetlen következményeivel (pl. malenkij robotra 

elhurcolt magyar és német származású civilek, német 

nemzetiségű lakosság kitelepítése, a szlovákiai magyarok 

áttelepítése). 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi 

eseményekről, azok főbb szereplőiről. Képes erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzeteket felismerni és megvitatni, valamint a 

hatalmon lévők és a társadalom felelősségének mérlegelésére a 

hazánkat érintő alapvető tragédiákban (pl. a doni katasztrófa, a 

holokauszt).  

Belátja, hogy a XX. századi kirekesztésen (bűnbakképzésen) 

alapuló népirtások nem mehettek volna végbe a többségi 

társadalom tevőleges vagy hallgatólagos támogatása, valamint 

apátiája nélkül. Különösen igazolható ez a holokauszt esetében. 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Ismeri a háború kitörésének körülményeit, frontjait, a náci 

nagyhatalom és szövetségeseinek előretörését 1941-ig. 

Ismeri a frontokon végbemenő fordulatokat a háború 

menetében és a szövetségesek formálódó együttműködését és 

győzelmét. 

Ismeri a világháború meghatározó diplomáciai eseményeit. 

Ismeri a világháború idején zajló népirtás és holokauszt 

jellemzőit. Tudja Magyarország fegyveres semlegességének majd 

háborúba sodródásának előidéző okait. Ismeri Magyarország 

háborúba lépésének körülményeit 1941-ben és tisztában van az 

aktív katonai részvétel hadtörténeti eseményeivel és annak 

politikai következményeivel. Tudja a német megszállás és a 

magyar holokauszt időszakának jellemzőit. 

Ismeri Magyarország frontvonallá válásának és a nyilas 

rémuralomnak a következményeit. Tisztában van Magyarország 

háborús veszteségeivel és a szovjet megszállás alá kerülés 

következményeivel. Ismeri az államhatalom újjászervezésének 

első lépéseit. 

 

 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Tartalmi kulcsfogalmak:Társadalom, társadalmi csoport, 

identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességfogyás, 

migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

 



teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

diktatúra, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, 

állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, 

koncentrációs tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, 

holokauszt, soá, porrajmos,genocídium, partizán, totális háború, 

furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta 

koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, 

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

kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, 

Montgomery, Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, 

Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, 

Sztálingrád, Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, 

Normandia, Újvidék, Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-

kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. a szovjet-német 

megnemtámadási egyezmény, 1939. szeptember 1. Németország 

megtámadja Lengyelországot, kitör a második világháború, 1941. 

június 22. Németország megtámadja a Szovjetuniót, 1942 a 

Midway-szigeteknél lezajlott ütközet,az el-alameini csata, 1943 

véget ér a sztálingrádi csata, a kurszki csata, 1944. június 6. 

megkezdődik a szövetségesek normandiai partraszállása, 1945. 

február a jaltai konferencia, 1945. május 9. az európai háború 

befejeződése, 1945. augusztus 6. atomtámadás Hirosima ellen, 

1945. szeptember 2. Japán fegyverletételével véget ér a második 

világháború. 

1940. augusztus 30. a második bécsi döntés, 1941. április magyar 

támadás Jugoszlávia ellen, 1941. június 26. Kassa bombázása, 

1942–1944 tavasza Kállay Miklós miniszterelnöksége, 1943. 

január a doni katasztrófa, 1944. március 19. a németek 

megszállják Magyarországot, 1944. október 15-16. Horthy Miklós 

sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel, 1944. 

december 21.Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés, 

1945. április Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a 

szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon 

 



Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Társadalmi ismeretek 

A tanuló ismeri a modern társadalmak makro- és 

mikrostruktúráját. 

Tisztában van a kisebbségi és a többségi a társadalom 

együttélésének jellemzőivel. Ismeri a társadalmi 

felelősségvállalás, civilszervezetek és az önkéntesség 

jelentőségét a társadalom működésében. 

Érti a kisközösségek szerepét a helyi, lokális és országos ügyek 

alakításában. 

5 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Ismeri a mai társadalmak családformáit. Tudja a kortárscsoport 

és ifjúsági szubkultúrák szerepét, helyét a társadalomban. 

A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek, nemzetiségek Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. Társadalmi 

felelősségvállalás és szolidaritás. 

 

Ismeri a nagy társadalmi ellátórendszereket (egészségügy, 

társadalom-biztosítás, oktatás). 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, 

kisebbség, többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, 

hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Állampolgári ismeretek 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és 

készségek megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes 

Nyilatkozatának megismerése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az 

ezek gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi 

formák azonosítása. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek 

megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének 

tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak 

feldolgozása. 

8 óra 



Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerje Magyarország államszervezetét és 

intézményrendszerét. Legyen tisztában a választójog és választási 

rendszer jellemzőivel. 

Ismerje a politikai részvétel formáit, a közvetett és közvetlen 

demokrácia eszközeit. 

Legyen tisztában az alapvető állampolgári jogokkal és 

kötelességekkel. 

. 

 

 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai 

intézményrendszer, választás, választási rendszer, unió, 

országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett 

demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, 

parlamenti küszöb, alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék, 

Alkotmánybíróság 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Pénzügyi és gazdasági kultúra  

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a 

gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek 

megismerése, elfogadása. 

5 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerje az állam gazdasági szerepvállalásának és a 

gazdaság szereplőivel való kapcsolatának jellemzőit. Számba 

tudja venni az állam bevételei. Legyen tisztában  

a költségvetési és a monetáris politika eszköztárával,azok  

szerepével a gazdaságpolitikai célok megvalósításában. 

Értse pénzpiac működését, a megtakarítók és forrásigénylők 

viszonyait.  

Ismerje a pénzügyi közvetítők helyét a nemzetgazdaságban. 

Lássa át a vállalkozások helyét a nemzetgazdaságban, szerepüket 

a GDP megtermelésében. 

Ismerje a vállalkozási formákat, azok létrehozásának és 

működtetésének jellemzőit. Értse mega vállalkozások és a piac 

kapcsolatát.  

Ismerje az  üzleti terv jellemzőit. 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, 

áfa, juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, 

költségvetési intézmény, költségvetési egyenleg, deficit, 

 



pénzpiac, monetáris politika, jegybank, bankrendszer, 

kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, rt, 

kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, 

korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, 

lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

Munkavállalás 

Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány 

fontos jellemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének 

felismerése, elfogadása. 

8 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Ismerje a munkaerőpiac jellemzőit és a munkaerő-piaci 

elvárásokat. 

Tudjon álláskeresési technikákat. Legyen tisztában a pályakezdés, 

a munkahelyi közösségbe való beilleszkedés alapvető 

jellemzőivel. 

Ismerje a foglalkoztatási formákat és a munkaszerződés 

jellemzőit. Lássa át a munkaviszonyhoz kapcsolódó jogokat és 

kötelezettségeket.  

Legyen tisztában munkaviszony megszűnésének, munkanélküli 

ellátásoknak, álláskeresési támogatásoknak a rendszerével és a 

foglalkoztatásba való visszatérés jellemzőivel. 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, 

munkavállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, 

motivációs levél, munkajog, munkaszerződés, munkaidő, 

munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, 

egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 

ÉV VÉGI RENDSZEREZÉS 6 óra 

 

  



12. évfolyam 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ 

kiépülése 

A tanuló ismerje fel, hogy a katonai és a gazdasági 

erőviszonyok között lehetnek összefüggések. A katonai 

fölény azonban nem jelent feltétlenül gazdasági és 

kulturális fölényt. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek 

szabadságot korlátozó és versenyképtelen vonásait. 

Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább 

biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a 

megosztott világ kialakulásának folyamatát. Felismeri a 

hidegháború keltette helyi háborúk máig ható 

következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két 

tömbben élők különböző helyzetéről, mindennapjairól. 

Képes társadalmi-történelmi jelenségeket értékrendek 

alapján mérlegelni, társadalmi-történelmi témákat 

vizuálisan ábrázolni, valamint a történelmi időben 

történő sokoldalú tájékozódásra. 

 

12 óra 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló megismeri a II. világháború után kialakult 

nemzetközi helyzet és az új világgazdasági rendszer 

jellemzőit. Tisztában van a nyugati országok gazdasági, 

katonai és politikai integrációjának elindulásával és a 

szovjet tömb kialakulásának és működésének 

jellemzőivel. 

Érti a hidegháborús szembenállás, a megosztott 

Európa, a kétpólusú világ főbb jellegzetességeit. Ismeri 

a gyarmati rendszer felbomlását és a kialakuló 

„harmadik világ” jellemzőit. 

Tisztában van a Közel-Keleten kialakuló konfliktusok 

okaival, Izrael Állam létrejöttével és az arab világ 

átalakulásával. 

 



Kulcsfogalmak, fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), 

szuperhatalom, vasfüggöny, hidegháború, 

fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói 

Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös 

Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek 

mozgalma, újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, 

Hruscsov, Kennedy, Ben Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-

elv, a párizsi béke, India függetlensége), 1948 (Izrael 

létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a 

Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 

1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. 

kongresszusa, a szuezi válság), 1957 (a római 

szerződések), 1959 (a kubai forradalom), 1961 (a berlini 

fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai 

rakétaválság), 1962-1965 (a második vatikáni zsinat). 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Magyarország 1945–1956 között 

A tanuló felismeri a magyar és az egyetemes 

történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz 

történelmi helyzetben az emberek nézeteit, döntéseit 

és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra 

emberiség elleni bűneit. Átérzi a forradalom és 

szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, 

szolidáris velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a 

kommunista diktatúra a lakosságot szabadságjogaiban 

korlátozta. A jogfosztások következményeként 

számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország 

szempontjából veszteségként értelmezhető. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó 

korlátozott állami szuverenitás következményeit. 

Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül 

kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra 

épülő politikai viszonyrendszerben nem sikerült 

kiszakadnia a szovjet tömbből. Felismeri, hogy az 1956-

os forradalom és szabadságharc jelenlegi demokratikus 

rendünk egyik talpköve. 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők 

adatközléseit, kiszűrve azok szubjektív elemeit, objektív 

történelmi kép kialakítása céljából az adott korról. 

12 óra 



Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismereteket szerez Magyarország 

szovjetizálódásáról és megismeri a kommunista 

diktatúra kiépítésének főbb intézkedéseit és a rendszer 

jellemzőit. .Megérti a korszak gazdasági életének főbb 

vonásait és jellegzetességeit. Információk birtokába jut 

a korszak életviszonyairól, életmódjáról, a szabadidő 

eltöltésének és a szórakozás lehetőségeinek módjairól. 

Megismeri az 1956-os forradalomhoz vezető okokat, 

tisztába kerül a főbb eseményekkel, amelyek mögött 

képes meglátni a nemzetközi helyzet változásait. 

Megismeri a forradalom néhány vezető személyiségét, 

az ő személyes és politikusi sorsuk alakulását. 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, 

Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar 

Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, háborús 

bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar 

Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, népköztársaság, 

internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, 

egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, 

kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, 

kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi Kör, 

MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy 

Ferenc, Kovács Béla, Kéthly Anna, Esterházy János, 

Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, Kádár János, 

Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros 

(Dunaújváros), az 1956-os forradalom főbb fővárosi 

helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint 

bevezetése), 1947. február 10. (a párizsi béke), 1947 

(kékcédulás választások), 1948 (a Magyar Dolgozók 

Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra 

kezdete, az iskolák államosítása), 1949 (a kommunista 

alkotmány, a Mindszenty- és a Rajk-per), 1950 (a 

szerzetesrendek feloszlatása, a tanácsrendszer 

létrejötte), 1953–55 (Nagy Imre első 

miniszterelnöksége), 1956. október 23. (a forradalom 

kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom 

győzelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul 

Magyarország ellen). 

 

 



Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 

A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a 

kétpólusú világrend megszűnéséhez. Felismeri a 

kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés 

fejlődésképtelenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb 

mozgatórugóit, ismeri annak legfontosabb állomásait. 

Átlátja a leglényegesebb különbségeket a két 

szembenálló tömb országai között a politikai rendszer 

működése, a gazdaság, a társadalom és az életmód 

terén. Felismeri, hogy a modern technológia, a 

globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiája és a 

kommunikációs rendszerek milyen szerepet töltöttek 

be a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

11 óra 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló megismeri a szovjet-amerikai versengés és 

együttműködés formáit és területeit. Átlátja a nyugati 

fogyasztói társadalom és a keleti hiánygazdaság 

alapvető különbségeit ugyan úgy, mint a demokrácia és 

a diktatúra eltéréseit. Tisztában van a korszak kulturális 

és életmódbeli változásaival, a sport, a turizmus, a 

szabadidő jellemzőinek változásaival. Megismeri a 

kétpólusú világrend megszűnéséhez vezető okokat és 

átlátja a felbomlás jellegzetes vonásait. Tisztában van a 

Szovjetunió felbomlásához vezető eseményekkel és a 

világbirodalom szétesésének történelmi jelentőségével. 

Ismeri a német egység újbóli megteremtésének tényét 

és jellemzőit, a békés rendszerváltások forgatókönyveit 

és jelentőségét. Ismeri Jugoszlávia szétesése kapcsán a 

Balkánon kialakuló politikai viszonyokat. 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, 

szociális piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, beat 

korszak, hippi mozgalom, olajválság, iszlám 

fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, 

prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, 

PC, mobiltelefon. 

 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescus, 

Willy Brandt, Thatcher, Reagan, Gorbacsov, Helmuth 

Kohl, Lech Wałęsa, Václav Havel, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, 

Temesvár.  

 



Kronológia: 1964-1973 (a vietnami háború), 1967 (a 

„hatnapos háború”), 1968 (a prágai tavasz, a 

Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 (az 

első Holdra szállás), 1975 (a helsinki értekezlet), 1989 (a 

kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal 

lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv 

válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

A Kádár-korszak 

A tanuló ismeri a hatalom által a társadalomra 

kényszerített kompromisszum jellemzőit és hatásait. 

Átlátja a szocialista időszak Magyarország további 

történelmére és jelenére gyakorolt hatásait. Megérti, 

hogy Kádár János személye és a nevével fémjelzett 

korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt. 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és 

szabadságharcot követő kegyetlen megtorlás tényeit, a 

törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőit. 

Ismeri a Kádár-rendszer jellegét, és tisztában van annak 

mozgásterével. Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-

rendszer válságának és bukásának okait, körülményeit, 

felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlanságát. 

Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 

 

15 óra 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismeri a forradalom leverését követő 

megtorlás majd a rendszer konszolidációjának alapvető 

elemeit. Tisztán látja a korszak mindennapjainak, 

szellemi és kulturális valamint sportéletének 

jellemezőit. Megismeri a Kádár-rendszer válságát 

előidéző tényezőket. Ismeri a külpolitikai környezet 

változásait és azok hatását a magyar belpolitikai életre 

és belső tényezők változásait is. A tanuló megismeri a 

rendszer gazdasági csődjéhez vezető legfontosabb 

tényezőket és azok hatását a politikai ellenzék 

szerveződésének elindulására. Tisztában van a szovjet 

blokkos Magyarország olyan jellemzőivel, mint a kádári 

közmegegyezés, a fridzsider-szocializmus és a 

gulyáskommunizmus tartalmi elemei. Ismeri a 

rendszerváltás lényegi elemeit. Az állami tulajdonú és a 

tervutasításos rendszerről a piacgazdaságra való 

áttérésnek voltak nyertesei és vesztesei. Az egypárti 

diktatúra felszámolása pedig a többpárti, parlamentáris 

demokrácia megszületését tette lehetővé. Képes 

megítélni a változások eredményeit és negatívumait is. 

 



Megismeri a korban a szocialista blokkon belüli 

nemzetiségpolitika jellemzőit, amely a baráti országok 

között nem válhatott konfliktust okozó tényezővé. A 

tanuló látja a magyarországi kisebbségek és a határon 

túl élő magyarság problémáit, azok kezelésének 

jellemzőit a szocialista blokkon belül és a hidegháborús 

nemzetközi térben is. 

Kulcsfogalmak, fogalmak Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), 

disszidens, amnesztia, új gazdasági mechanizmus, 

háztáji, második gazdaság, „három T”, lakótelep, 

televízió, Rubik-kocka, ellenzéki mozgalmak, 

szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki 

találkozó, ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, 

falurombolás, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, 

KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési jog, 

pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, sarkalatos 

törvények, Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, 

Tőkés László, Antall József, Göncz Árpád, Sólyom László, 

Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Szászhalombatta, Monor, 

Lakitelek, Bős-Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 

(részleges amnesztia), 1968 (az új gazdasági 

mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 

megállapodás, Mindszenty József elhagyja 

Magyarországot), 1978 (az Egyesült Államok visszaadja 

a Szent Koronát), 1985 (a monori találkozó), 1987 (a 

lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a 

világűrben), 1989. június 16. (Nagy Imre és 

mártírtársainak újratemetése), 1989. október 23. (a 

harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 

(társasági és egyesülési törvény), 1990 (szabad 

országgyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a 

szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

A tanuló legyen képes tisztázni saját álláspontját a 

globalizációval kapcsolatban, annak előnyei és 

hátrányai ismeretében. 

Képes azonosulni morális célokkal (demokrácia, 

antirasszizmus, háborúellenesség), felismerve azok 

esetenkénti ellentmondásait is. Képes a demokratikus 

értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, 

folyamatok árnyalt megítélésére, érti a felelős 

 11 óra 



állampolgári magatartás lényegét. Kialakul benne a 

környezettudatos magatartás, ismeri az ehhez 

kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismeri a 

társadalom egészének érdekeit. 

Megismeri a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában 

van a világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a 

globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő 

Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú 

feldolgozására. 

Képes más iskolai tantárgyak ismeretanyagának a 

felhasználására is. 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló megismeri a globális világgazdaság 

jellemzőiből fakadó, az információs és technikai 

forradalomra alapozódó világ korszakunkra jellemző 

pozitív és negatív következményeit. Tisztában van a 

multikulturalizmus, a vallási fanatizmus, a migráció és a 

terrorizmus jellegzetességeivel, egymáshoz való 

kapcsolódásukkal, különböző hatásaikkal. Ismeri a 

civilizációk közötti ellentétek történelmi előzményeit. 

Ismeri a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem, a 

környezettudatos magatartás összefüggéseit és 

jelentőségét. 

Megismeri a tömegkultúra, elsősorban a média, a 

tömegsajtó új, korszakbeli jellegzetességeit. 

Ismeri az Európai Unió létrejöttének főbb állomásait és 

elindító okait. Megismeri az intézményrendszer főbb 

testületeit, a döntéshozatali mechanizmusok jellemzőit, 

a tagállami és intézményi jogok között felszínre kerülő 

ellentéteket. 

 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi 

terrorizmus, vallási fanatizmus, xenofóbia, fogyasztói 

társadalom, adósságspirál, globális felmelegedés, 

ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, 

környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, 

migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, 

integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony 

Blair, George W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 

1993 (Csehország és Szlovákia szétválása), 1995 (a 

 



schengeni egyezmény életbe lépése), 1999 (a NATO 

bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült 

Államok ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új 

tagállam csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország 

is). 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

 

A tanuló legyen híve a demokratikus 

berendezkedésnek, a demokrácia vívmányainak, 

elkötelezett annak megőrzésére. 

Ismerje fel a közösségi és egyéni érdekek 

különbözőségét, esetleges ütközését, kiegyenlítési 

törekvéseit.   

Értse meg a kisebbségi lét problémáit a hazánkban élő 

etnikai és kulturális kisebbségek, nemzetiségek, illetve 

a határokon túl élő magyarság szempontjából egyaránt. 

Legyen képes toleranciát mutatni más nemzetiségek, 

kultúrák iránt.  

A tanuló lássa át a békés rendszerváltozás jelentőségét, 

és tudatosulnak benne annak árnyoldalai és 

ellentmondásai.  

Ismerje fel, hogy a rendszerváltozásnak voltak nyertesei 

és vesztesei. 

Legyen tisztában a rendszerváltozás előtti és utáni 

időszak politikai és gazdasági rendszere közötti 

legfontosabb különbségekkel.  

Lássa reálisan Magyarország helyzetét és lehetőségeit 

az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb 

külkapcsolatait 

Legyen képes a témával kapcsolatos fogalmak 

szakszerű használatára.  

Tudjon véleményt alkotni az elmúlt évtizedek hazai 

gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

 

13 óra 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló legyen tisztában a volt keleti blokk országainak 

és országunk helyzetével, problémáival 1990 után. 

 



Ismerje, hogy hogyan alakult át közjogi rendszerünk 

jogállammá és legyen tisztában az 

intézményrendszerünkkel. 

Tudja, hogy melyek a hatalommegosztás formái, 

színterei. 

Legyen tisztában a piacgazdaságra való áttérés és az 

átalakulás ellentmondásaival, a regionális 

különbségekkel. 

Legyen tisztában Magyarország euro-atlanti 

csatlakozásának folyamatával, a fölzárkózás, lemaradás 

problémáival. 

Ismerje a társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás 

nehézségeit.  

Lássa át a magyarországi cigányok (romák) helyzetét.   

Legyen tisztában a nők és férfiak életmódjában és 

társadalmi helyzetében való különbségekkel a 

szegregáció problémáival.  

Ismerje a határon túli és a nagyvilágban élő magyarság 

helyzetét.  

Legyen képes ismeretek szerzésére statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, 

következtetések levonására, az internet segítségével 

információk megszerzésére, kritikus gondolkodásra. 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi 

mobilitás felemelkedés, lesüllyedés, elit, középréteg, 

alsó réteg, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, centrum, periféria, politika, 

állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, 

népképviselet, demokrácia, diktatúra, vallás, 

vallásüldözés. 

Privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási 

szerkezet, munkanélküliség, diszkrimináció, 

szegregáció, kirekesztés, fajgyűlölet, integráció, 

 



népszavazás, ombudsman, autonómia, magyar 

igazolvány, kettős állampolgárság. 

 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, 

Medgyessy Péter. 

 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

 

Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás 

millecentenáriuma), 1999 (Magyarország a NATO 

tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás 

millenniuma), 2004 Magyarország csatlakozása az 

Európai Unióhoz). 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Társadalmi ismeretek  

 

A tanuló tudja azonosítani a társadalom makro- és 

mikrostruktúráját alkotó elemeket.  

Ismerje fel a társadalom tagoltságából eredő 

egyenlőtlenségeket, ezek okait. 

Értse meg a társadalmi felelősségvállalás 

szükségességét, és ismerje meg néhány gyakorlati 

módját. 

Legyen tisztában a kisközösségek szerepének 

fontosságával a helyi, lokális és országos ügyek 

alakításában. 

 

 

 8 óra 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerje, hogy milyen családformák léteznek a 

mai világban. 

Legyen tisztában a kortárscsoport és az ifjúsági 

szubkultúrák sajátosságaival. 

Ismerje a helyi társadalom, a civil társadalom 

sajátosságait és az önkéntesség fontosságát. 

Legyen tisztában a nemzet és nemzetiség fogalmaival. 

Tudja értelmezni a nemzeti, a közép-európai és az 

európai  identitás fogalmát. 

 



Tudja, hogy milyen kulturális és etnikai kisebbségek, 

nemzetiségek találhatók Magyarországon. 

 

Ismerje fel az esélyegyenlőtlenség megteremtésének 

fontosságát és a hátrányos társadalmi helyzetűek 

problémáit. 

Értse meg, hogy miért fontos a társadalmi 

felelősségvállalás és szolidaritás. 

Ismerje meg a nagy ellátórendszereket (egészségügy, 

társadalombiztosítás, oktatás). 

 

. 

Kulcsfogalmak, fogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, 

nemzet, nemzetiség.  

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil 

társadalom, kisebbség, többség, érdekképviselet, 

érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Állampolgári ismeretek   

A tanuló sajátítsa el az aktív és felelős 

állampolgársághoz szükséges ismereteket és 

készségeket.  

Ismerje meg az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát 

A tanulókban tudatosítani kell az alapvető állampolgári 

jogokat és kötelességeket.  

Meg kell velük ismertetni a fentiek gyakorlásához 

kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formákat. 

A tanuló ismerje a magyarországi és az uniós politikai 

rendszer legfőbb elemeit. 

Tudatosítani kell bennük a politikai részvétel 

jelentőségét. 

A tanuló ismerje az új Alaptörvény szellemiségét és 

fontosabb pontjait. 

 

8 óra 



Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló legyen tisztában az állampolgári jogaival és 

kötelességeivel. 

Ismerje Magyarország és az Európai Unió politikai 

intézményrendszerét. 

Legyen képben azzal, hogy melyek a  magyar és az 

európai 

állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

Ismerje a magyar választási rendszer – mind az 

országgyűlési, mind a helyhatósági – mibenlétét. 

Tudja értelmezni a felelősségteljes választói 

magatartást. 

Legyen tisztában a politikai részvétel lehetséges 

formáival. 

 

Ismerje a közvetett és a közvetlen demokrácia 

eszköztárát. 

. 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai 

intézményrendszer, választás, választási rendszer, unió, 

országgyűlés, helyhatóság, politikai részvétel, közvetett 

demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 

párt, parlamenti küszöb, alapvető jogok biztosa, Állami 

Számvevőszék. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 

 A tanuló ismerje meg az alapvető pénzügyi és 

gazdasági fogalmakat. 

Értse meg a gazdasági folyamatok fő hatótényezőit. 

Ismerje meg a tudatos és felelős állampolgári 

gazdálkodás elveit, és fogadja el azokat. 

 

7 óra 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerkedjen meg az állam gazdasági 

szerepvállalásával és tudja, hogy milyen kapcsolata van 

a gazdaság különböző szereplőivel.  

A tanuló ismerje az állam bevételi formáit,a 

stabilizációs, redisztribúciós és tőkeallokációs 

 



feladatait. Értse meg az adók és járulékok szerepének 

fontosságát a modern 

nemzetgazdaságok működésében.. 

Ismerje meg a költségvetési és a monetáris politika 

eszköztárát, szerepét a gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

Legyen tisztában a pénzpiac működésével,a 

megtakarítók és a forrásigénylők szerepével.  

Ismerje a pénzügyi közvetítők helyét a 

nemzetgazdaságban. Tudja azonosítani a banki és a 

nem banki pénzügyi közvetítők sajátos gazdasági 

szerepeit.  

Legyen tisztában a vállalkozások helyével a 

nemzetgazdaságban, szerepükkel a GDP 

megtermelésében. 

Ismerje a különböző vállalkozási formákat, hogyan 

lehet azokat létrehozni és működtetni.. 

Tudja, hogy milyen kapcsolat van a vállalkozások és a 

piac között. 

Tudjon elkészíteni egy üzleti tervet. 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi 

jövedelemadó, áfa, juttatások, társadalombiztosítás, 

nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, költségvetési 

egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, 

jegybank, 

bankrendszer, kereskedelemi bank, megtakarítás, 

forrás, tőzsde, értékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni 

vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt 

felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, 

lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Munkavállalás   

A tanulókban tudatosítani kell az alapvető 

munkavállalói jogokat és kötelezettségeket. 

7 óra 



Ismerjék meg a munkába állás folyamatát és az 

alkalmazotti lét néhány fontos jellemzőjét. 

Ismerjék fel és fogadják el a munkatevékenység 

emberformáló és értékteremtő erejét. 

 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A tanuló ismerkedjen meg a munkaerő és a piac 

kapcsolatával, valamint azzal, hogy milyen elvárásokkal 

kell szembesülnie a hazai és külföldi. munkaerőpiacon. 

Tudatosítsuk a szakképzettség fontosságát. 

Ismerjen meg néhány álláskeresési technikát.  

Ismerje egy állás elnyeréséhez szükséges lépéseket, a 

hozzá kapcsolódó dokumentumokat (álláshirdetés, 

tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, interjú). 

Legyen tisztában a pályakezdés, a munkahelyi 

beilleszkedés nehézségeivel. 

Ismerkedjen meg a munkajog alapjaival, a 

munkaszerződés tartalmával. 

Tudja, hogy a munkavállalóknak milyen jogaik és 

kötelezettségeik vannak (munkaszerződés, bérszámítás, 

adózás, egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, 

kollektív szerződés). 

A tanuló ismerje a munkaviszonyhoz kapcsolódó 

adózási, 

egészség- és társadalombiztosítási teendőket. 

Tudja, hogy szüksége lesz saját bankszámlára, hogyan 

kell bankkártyát kiváltani és ismerje az internetes 

bankfiók használatának lehetőségét. 

Ismerje meg a különböző foglalkoztatási formákat. 

Ismerje a teendőit és lehetőségeit a munkaviszony 

megszűnése esetén (munkanélküli ellátás, álláskeresési 

támogatás, átképzési lehetőségek), illetve hogy hogyan 

térhet vissza a foglalkoztatásba a területileg illetékes 

hivatalokon keresztül. 

 

Kulcsfogalmak, fogalmak Gazdaság, piac, munka.  

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, 

munkaadó, munkavállaló,foglalkoztatás, munkaviszony, 

önéletrajz, motivációs levél, 

munkajog,munkaszerződés, munkaidő, munkabér, 

 



adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, 

egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, 

munkanélküliség,munkanélküli ellátás, álláskeresési 

támogatás. 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 

Rendszerező ismétlés 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során 

felkészülés az érettségi vizsgára. 

24 óra 

 

  



IDEGEN NYELV 

Angol nyelv 

9. évfolyam  

(heti 4 óra) 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

Személyes vonatkozások, 

család  

 

A tanuló személye. 

Családi élet, családi 

kapcsolatok. 

A családi élet 

mindennapjai, otthoni 

teendők. 

Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

 

 

Bemutatkozás (név, életkor, 

származás). 

Mások bemutatása. 

Információ kérése, adása. 

Az angol ábécé, betűzés. 

 

 

Létezés kifejezése:  

a ’be’ jelen idejű alakjai állító, 

tagadó és kérdő mondatokban. 

 

Szövegösszetartó eszközök:  

személyes névmások, birtokos 

jelzők, mutató névmások. 

 

Mennyiségi viszonyok: 

számok 1-20-ig 

Ember és társadalom 

 

Emberek külső és belső 

jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa. 

 

 

Magunk és mások bemutatása, 

külső jellemzése. 

Az idő kifejezése.  

A hét napjainak, az év hónapjainak 

és az évszakok nevei. 

 

Birtoklás kifejezése: 

’have got’. 

Idő kifejezése: 

az idő megkérdezése és 

kifejezése. 

Kérdésszerkesztés. 

Minőségi viszonyok: 

melléknevek. 

 

Családtagok megnevezése.  

Családtagok és barátok életének 

bemutatása. 

Szokások kifejezése. 

 

A kapcsolati viszonyok 

kifejezése: 

A birtokos ’s használata.  

A többes szám kifejezése. 

 



Jelenidejűség: 

Az ’egyszerű jelen’ idő 

használata – állító mondatok, 

tagadó mondatok, az állítás és 

a tagadás fogalomkörének 

szembe állítása. 

 

Családi napirend, kifejezései. 

Idegenek bemutatása.  

Információkérés és adás, a 

kommunikáció fenntartása és 

udvarias lezárása. 

 

 

 

 

 

 

Az ’egyszerű jelen’ idő 

használata a napi rutin 

bemutatásához, az egyeztetés 

szabálya.  

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

Szabadidős elfoglaltságok, 

hobbik. 

Sportolás, kedvenc sport, 

iskolai sport. 

Olvasás, tévé, DVD, 

számítógép. 

Kulturális és sportélet 

nálunk és a 

célországokban. 

 

Szabadidős tevékenységek. 

Sportok és hobbik felé való érzelmi 

viszonyulás kifejezése.  

Érdeklődés mások szabadideje 

felől. 

Sportolás egy angolszász 

országban. 

 

 

Az ’egyszerű jelen’ idő 

használata eldöntendő és 

kérdőszavas kérdésekben, a 

segédige használata. 

Nyitott kérdések használata. 

 

Napirend a hétvégén. 

 

Extrém sportok. 

 

 

A gyakoriság kifejezése: 

egyszerű jelen időben a 

rendszeres cselekvések,  

a határozószók szerepe. 

Modalitás: 

tudás, képesség kifejezése: 

’can’ segédige. 



 

Vélemény -  tetszés és nemtetszés 

kifejezése.  

 

Hirdetés szövege. 

 

A tárgyas személyes névmások.  

A felszólító mód.  

 

Az iskola 

 

Saját iskola bemutatása. 

Tantárgyak, órarend, 

érdeklődési kör, 

tanulmányi munka. 

Az internet szerepe az 

iskolában, a tanulásban. 

Oktatás a célországokban. 

 

Tantárgyak. 

Tantárgyakkal kapcsolatos érzések, 

vélemény kifejezése. 

 

Helyiségek otthon. 

 

Létezés kifejezése - a dolgok 

meglétének vagy hiányának 

kifejezése.  

Kérdezés dolgok meglétével és 

helyével kapcsolatban. 

 

 

A ’there is’ / ’there are’ 

szerkezet.  

 

 

 

Helymeghatározáshoz 

szükséges elöljárószavak.  

 

Az iskolai élet Angliában.  

Az angol és a magyar iskolai élet 

összehasonlítása. 

 

Helyiségek az iskolában. 

 

Kötelezettségek az iskolában. 

 

Modalitás: 

A ’have to’ módbeli segédige 

állító, kérdő és tagadó 

mondatokban.  

Szabályok, kötelezettségek 

vagy azok hiányának kifejezése. 

 

Tájékozódás egy ismeretlen 

épületben, eligazítás. 

 

Útbaigazításhoz szükséges 

irány kifejezésére szolgáló 

határozószavak. 

 

 

 



 

Ember és társadalom  

 

Emberek külső és belső 

jellemzése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

 

 

Leírás és jellemzés. 

Szókincs: ruhafajták, színek, külső 

tulajdonságok, emberek külsejének 

leírása. 

Szórakozási formák, különleges 

alkalmak (Halloween, esküvő) 

 

Birtokviszonyok: 

a birtoklás kifejezése: a ’have 

got’ kifejezésforma többféle 

alkalmazásával. 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

Szabadidős elfoglaltságok, 

mozi, koncert. 

Kulturális élet nálunk és a 

célországokban. 

 

Mi van a képen? - képleírás.  

Szabadidős tevékenységek, partik. 

 

 

A ’folyamatos jelen’ idő 

felismerése és használata.  

A cselekvés folyamatosságának 

megkülönböztetése az 

ismétlődő vagy állapotszerű 

cselekvésektől. 

 

Program és időpont egyeztetés.  

Programokkal, tervekkel 

kapcsolatos érdeklődés.  

Javaslattétel. 

Egyetértés, elfogadás, elutasítás. 

 

Meghívó.  

 

A ’can’ segédige az általános 

képesség kifejezésére.  

 

Képelemzés a ’folyamatos 

jelen’ idő használatával. 

Életmód 

 

Az egészséges életmód (a 

helyes és a helytelen 

táplálkozás. 

Étkezési szokások a 

családban. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Étkezés iskolai menzán, 

éttermekben, 

gyorséttermekben. 

 

Élelmiszercsoportok és 

élelmiszerek nevei. 

Mennyiségi kifejezések. 

 

Hagyományos ételek,  

nemzeti ételek nevei, néhány 

hozzávaló neve, ételek 

elkészítésének módjai. 

Vegetáriánus életmód. 

 

Megszámlálható, nem 

megszámlálható főnevek. 

 

Mennyiségi viszonyok: 

’some’ és ’any’ 

’How much…?’  ’How many…?  

 

Tanácsadás: 

should/shouldn’t segédige. 



Egészséges táplálkozás és 

életmód. 

 

Kávézóban – étel és ital rendelése. 

Kérésformák: I’d like…, Can I 

have…? 

  

Angol pénzegységek.  

 

 

Udvarias kérés: 

would like  

A továbbhaladás feltételei: 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

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

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

kikövetkeztetni;  

− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

− köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

− köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

− egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

− beszélgetésben részt venni;  

− társalgást követni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

− kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  



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

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

jelentését kikövetkeztetni;  

− kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

− kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

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

− gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban 

megfogalmazni;  

− különböző szövegfajtákat létrehozni;  

− változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 

 

 

 

 

10. évfolyam  

(4 óra) 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

Környezetünk 

 

A lakóhely környéke. 

A városi élet. 

Nevezetességek, 

 

Épületek, helyek a városban. 

 

Helymeghatározó 

szókapcsolatok 

elöljárószavakkal. 

  



szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

Információgyűjtés a másik 

életének korábbi szakaszából.  

 

Kulturális háttér-információk 

Sydney kulturális életéből.  

 

Melléknévi ellentétpárok. 

Az ’egyszerű múlt’ idő.  

A létezés és a képesség 

kifejezése múlt időben: 

was/were, could 

 

 

A mindennapi életben használt 

igék a múlt eseményeinek 

elmesélésére. 

 

Múltidejűség: 

A szabályos igék múlt idejű –ed 

végződése. 

Az ’egyszerű múlt’ időhöz 

használt időhatározók. 

 

Szóbeli információkérés és -adás. 

 

Üzenet írása. 

 

Kérdőszavak. 

 

Európai országok nevei, 

nemzetiségnevek.  

Múltbeli események megértése, 

elmesélése. 

Időhatározós kifejezések. 

 

Múltidejűség: 

Az igék rendhagyó múlt ideje.  

A rendhagyó múlt idejű 

igealakok.  

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

A művészetek szerepe. 

Kulturális élet nálunk a 

célnyelvi országokban. 

 

Életrajz, múltbeli események.  

 

Híres festők életútja. 

 

 

 

Egyszerű múlt idő kérdésben és 

tagadásban. 

Kérdő szórend: ’did’ segédige. 

Tagadás: ’didn’t’. 

 

Milyen volt a hétvégéd? 

Érdeklődés és együttérzés 

kifejezése. 

 

Az ’egyszerű múlt’ idejű  

állító, kérdő és tagadó 

mondatok. 



 

 

E-mail írása múltbeli történésekről. 

 

 

 

Környezetünk 

 

Növények és állatok a 

környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

 

 

Földrajzi felszíni formák, 

kontinensek. 

Melléknevek használata 

összehasonlításnál. 

 

 

Minőségi viszonyok: 

A melléknevek középfokának 

használata. 

 

Népszerű tájak, vidékek 

Kiránduláshoz kapcsolódó 

cselekvések kifejezései. 

 

Minőségi viszonyok: 

a felsőfokú melléknévi alakok.  

 

Vadon élő állatok és lakhelyeik. 

 

 

 

Szabadidős program egyeztetése. 

Javaslattétel, elutasítás, vélemény 

kifejezése. 

 

Shall we..? Why don’t we…? 

 

Hirdetések. 

 

Magyarázó és következtető 

kötőszók: ’because’, ’so’. 

A munka világa 

 

Diákmunka, nyári 

munkavállalás. 

Foglalkozások és a 

szükséges kompetenciák, 

rutinok, kötelességek. 

 

A munka világa - foglalkozások 

nevei, foglalkozásokhoz tartozó 

kellékek, kulcsszavak, 

tevékenységek. 

 

 

Foglalkozásnevek képzői. 

 

Tervek a jövőre. 

 



Diákmunka - a foglalkozásokhoz 

kapcsolódó kifejezések, álláspont, 

vélemény kifejtéséhez használt 

fordulatok. 

 

Jövőre vonatkozó jóslatok. 

 

A ’be going to’ szerkezet 

alkalmazása szándékok és 

tervek kifejezésére. 

 

Jövőidejűség: 

A ’will’ segédige használata 

általános jövő idejű 

cselekvések és megérzések 

kifejezésére állító, tagadó és 

kérdő mondatokban.   

Diákmunkák a célnyelvi 

országokban. 

Igei szókapcsolatok. 

 

Telefonhívás kezdeményezése és 

fogadása. 

Segítség felajánlása, 

információkérés. 

Telefonszámok szóban. 

 

Az ’I’ll’ használata ígéretek és 

ajánlatok kifejezésére. 

Állásjelentkezés hivatalos levélben. 

Hivatalos levél felépítése, tipikus 

beszédfordulatai és nyelvtani 

szerkezetei. 

 

 

 

Utazás, turizmus 

 

A közlekedés eszközei, 

lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve 

külföldön. 

Célnyelvi kultúrák. 

 

Közlekedés – a közlekedési 

eszközök nevei és csoportosításuk. 

 

 

Az éppen már elvégzett cselekvés 

kifejezése. 

 

A mozgást kifejező igékhez 

kapcsolódó elöljárószavak 

használata. 

 

Befejezett jelen idő állító 

mondatokban. 

A 3. igealak képzésére 

vonatkozó szabályok.  

A beékelt határozószó szerepe: 

’just’. 

  



Bevándorlással kapcsolatos 

szavak, élet egy idegen országban. 

A közelmúlt eseményeinek 

elmesélése. 

 

A befejezett jelen idő tagadó és 

kérdő mondatokban, 

megtörtént és meg nem történt 

események kifejezése: 

’already’, ’yet’. 

 

Vonatjegyvásárlás, menetrendi 

időmeghatározás.  

 

 

Képeslapok nyaralásból – baráti 

hangvétel, jellegzetes kifejezések. 

 

A ’can’ módbeli segédige 

használata engedély kérésére, 

adására és elutasítására. 

 

Az egyszerű múlt, folyamatos 

jelen és befejezett jelen igeidők 

használata. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

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

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

kikövetkeztetni;  

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

− köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

− beszélgetésben részt venni;  

− társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. 



 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

− kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

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

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

jelentését kikövetkeztetni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

− kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

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

− gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

− különböző szövegfajtákat létrehozni;  

− változatos közlésformákat használni. 

 

11. évfolyam  

(4 óra) 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési cél 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

Személyes vonatkozások, 

család  

 

A tanuló személye. Családi 

kapcsolatok. 

 

Személyiség, jellemvonások, 

hobbik, érdeklődési körök, a 

tizenévesek élete. 

A témához kapcsolódó ellentétes 

jelentésű melléknevek. 

 

Az egyszerű és folyamatos jelen 

idők használata, a mondat szó-

rendje, mondatalkotás, kérdés-

feltevés. 



 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső 

jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa 

 

Külső megjelenés, tulajdonságok, 

személyleírás, vélemény-

nyilvánítás, tetszésnyilvánítás. 

 

Ige + főnévi igenév, az ige -ing 

alakja, ige + -ing,  like, love, dis-

like, hate, prefer, want, avoid 

stb. . 

 

Személyi adatok, személyek 

jellemzése külső és belső 

tulajdonságaik alapján. 

 

Véleményalkotás, tanácsadás. 

 

Személyes profil - saját magunk 

rövid bemutatása. 

 

Igék és a szavak jelentését 

módosító határozószók: 

 ’not at all’, ’quite’… 

 

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

Sportolás, kedvenc sport, 

iskolai sport. 

Sportélet nálunk és a 

célországokban. 

 

Sportágak, sportolás igéi. 

 

 

 

Egy célnyelvi ország sportjának 

leírása. 

 

Az egyszerű múlt idő állító, 

kérdő, tagadó mondatokban. 

Szabályos és rendhagyó igék, 

általános, szokásos cselek-

vések, események leírása. 

 

Sport, időjárás, a múltban történt 

események leírása. 

 

Az egyszerű és folyamatos múlt 

használata (állítás, kérdés, 

tagadás), időjárással 

kapcsolatos kifejezések: 

 ’what … like’. 

 

Milyen volt a hétvégéd? 

Érdeklődés és együttérzés 

kifejezése. 

 

 

 

Az egyszerű múlt idő 

használata. 

 

 

 



Baráti levél. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Környezetünk 

 

Az otthon, a lakóhely és 

környéke. 

A lakóhely nevezetességei, 

szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet 

összehasonlítása. 

 

 

A városi és vidéki élet kifejezései, 

összehasonlítása. 

Útbaigazításhoz, irányadáshoz 

használt kifejezések. 

Összetett szavak. 

 

Határozatlan névmások: 

(some, any, much, many, a lot 

of, a little, a few) 

A  főnevek megszámlálható-

sága. 

 

Vitaindító szöveg. 

Egyetértés, egyet nem értés 

kifejezése. 

A határozatlan és határozott 

névelő használata, illetve elha-

gyása (a/an, the, Ø) 

Tetszés, nemtetszés 

kifejezéséhez kapcsolódó 

névelők. 

 

Képleíráshoz szükséges kifejezések. 

Jellemzéshez szükséges 

melléknevek, hasonlítás 

kifejezései. 

 

Helyviszonyok kifejezésének 

elöljárószavai. 

Az egyszerű jelen és folyamatos 

jelen idők. 

Utazás, turizmus 

 

Nyaralás itthon, illetve 

külföldön. 

 

Szabadidős elfoglaltságok a 

nyaralás alatt. 

Blog a nyaralásról – baráti 

hangvétel, jellegzetes kifejezések. 

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

 

 

Mozival, filmekkel kapcsolatos 

kifejezések.  

Filmtípusok. 

 

Az -ing és -ed végű 

melléknevek. 

 



Mozi, a művészetek 

szerepe a 

mindennapokban. 

Filmekkel kapcsolatos 

melléknevek. 

 

 

A filmipar világa. 

Összehasonlítás. 

 

A melléknév közép- és felső-

foka. 

Összehasonlító mondatok a 

megfelelő kötő- és módosító 

elemekkel: 

not/ as … as, too, enough 

 

Mozijegy vásárlása. 

Udvarias információkérés és közlés 

kifejezései. 

 

 

Filmkritika. 

Filmes kulcsfogalmak. 

A cselekmény leírása, értékelése. 

A szereplők jellemzése. 

Ellentét kifejezése. 

 

 

 

 

 

 

Az ellentét kifejezésének 

kötőelemei:  

however, although, in spite of. 

 

Gazdaság és pénzügyek 

 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a 

mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. 

posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, 

reklámok. 

 

Boltok, szolgáltatások nevei. 

Vásárlással, pénzzel kapcsolatos 

kifejezések (igék). 

 

 

 

Vásárlás és szórakozás. 

 

 

A befejezett jelen idő 

használata állító,kérdő, tagadó 

mondatokban. 

how long, since, for, been / 

gone 

 

A befejezett jelen és az egysze-

rű múlt idők használatának 

összehasonlítása. 



Pénzkezelés a célnyelvi 

országokban. 

 

Online vásárlás jellemző 

kifejezései. 

 

 

Ruhavásárlással kapcsolatos 

reklamáció. 

A panasz megfogalmazásának, a 

probléma leírásának kifejezései.  

 

A hivatalos stílusú levél szerkezete, 

jellemző kifejezései. 

A panaszlevél felépítése, jellemző 

kifejezései. 

 

 

Vásárláshoz kapcsolódó nyelvi 

jelenségek, tetszés kifejezése:  

like+ -ing, I’d rather, let’s… 

 

Különböző igeidők használata 

az ilyen típusú levelekben: 

folyamatos jelen, egyszerű 

múlt, befejezett jelen, jövő idő. 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

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

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

kikövetkeztetni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

− köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  



− beszélgetésben részt venni;  

− társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

− kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

− kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  

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

jelentését kikövetkeztetni;  

− kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

− kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

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

− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül 

megérteni. 

 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

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

− gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben 

megfogalmazni;  

− különböző szövegfajtákat létrehozni;  

− változatos közlésformákat használni. 

 

  



12. évfolyam 

Éves óraszám: 128 

Heti óraszám: 3+1 

12. évfolyamon a fő cél az írásbeli érettségi vizsga készségeinek fejlesztése és gyakorlása (olvasott 

szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése és íráskészség) a szóbeli vizsga 10 témaköréhez 

kapcsolódva.  

TANANYAG ÓRASZÁM 

Tanév eleji ismétlés, rendszerezés 10 

TÉMAKÖRÖK 

SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

10 

EMBER ÉS TÁRSADALOM 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. fogyatékkal élők). 
Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

10 

KÖRNYEZETÜNK 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a 
természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 
Időjárás, éghajlat. 
Globális kihívások. 

10 

AZ ISKOLA 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott szakmában. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

10 

A MUNKA VILÁGA 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

10 



Önéletrajz, állásinterjú. 

ÉLETMÓD 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 
egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

10 

SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

10 

UTAZÁS, TURIZMUS 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

10 

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

10 

GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

15 

Tanév végi ismétlés, rendszerezés 13 

 

  



Német nyelv 

9. évfolyam (heti 4 óra) 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

Személyes vonatkozások, 

család 

� A tanuló személye, 

életrajza, életének 

fontos állomásai.  

� Személyes tervek. 

� Családi élet, családi 

kapcsolatok. 

 

 

Köszönés és elköszönés. 

Bemutatkozás (név, lakhely, 

foglalkozás, hobbi). 

Megszólítás. 

Álomfoglalkozás. 

Országok és emberek. 

 

 

 

• Gyenge és 

tőhangváltós igék 

ragozása jelen időben. 

• Egyenes és fordított 

szórend. 

• Kérdő mondat képzése 

(eldöntendő és 

kiegészítendő). 

• Országnevek, 

nemzetiségek.  

• Haben és sein ige 

ragozása. 

• Birtoklás kifejezése a 

von elöljárószóval. 

• Möchten ige ragozása. 

Az iskola 

� Saját iskolájának 

bemutatása (Helye, 

létszám, osztályok, 

tanárok). 

� Tantárgyak, 

órarend. 

 

 

Interjúkészítés (kérdés-

válasz). 

Tetszés- Nem tetszés 

kifejezése. 

Napok, tantárgyak nevei. 

 

• Birtokos névmás 

alanyeset. 

• A „t” tövű gyenge igék 

ragozása. 

• Nőnemű-hímnemű 

foglalkozásnevek. 

• Tagadás kein/nicht 

szóval. 

• Számnevek. 

• Wann? – időhatározók 

(um, am, in). 



Környezetünk 

� Az otthon, a 

lakóhely és 

környéke (a 

lakószoba, a lakás, 

a ház bemutatása). 

� A lakóhely 

nevezetességei, 

szolgáltatások, 

szórakozási 

lehetőségek. 

� Növények és 

állatok a 

környezetünkben. 

 

Szoba, lakás, ház leírása. 

(nyomtatvány kitöltése) 

Tetszés után való érdeklődés. 

Véleménykérés és arra 

reagálás. 

Érdeklődés hogylét iránt. 

Útbaigazítást kérni és adni. 

Egy város nevezetességeit 

leírni. 

 

 

 

• Umlatos ige ragozása 

(gefallen). 

• Személyes névmás 

részes esete. 

• Kijelentő mondat 

kiemelt szórenddel. 

• Es gibt szerkezet 

tárgyesettel. 

• Helyhatározók 

Hol?/Hová? kérdésre. 

• Über/Durch/zu/aus 

elöljárószavak. 

• Wissen ige ragozása. 

• Felszólító mód 

udvariassági formája. 

 

 

Életmód 

� Ételek, kedvenc 

ételek, sütés-főzés. 

� Étkezés családban, 

iskolai menzán, 

éttermekben, 

gyorséttermekben. 

 

Német specialitások 

megismerése. 

Kedvenc ételeket 

megnevezni. 

Beszámolni a család és az 

egyén étkezési szokásairól. 

Rendelés étteremben. 

Reklamáció étteremben. 

 

 

• Erős igék ragozása 

jelen időben. 

• Módbeli segédige: 

mögen. 

• Határozott névelő 

alany- és tárgyesete. 

• Határozatlan névelő 

alany- és tárgyesete. 

• Tagadás a kein, nichts, 

nicht szavakkal. 

• Összetett főnevek. 

• Kérdő mondatok 

szórendje. 

Gazdaság és pénzügyek   



� Vásárlás, 

szolgáltatások. 

 

Vásárlási lehetőséget (hol? 

mit?). 

KaDeWe bemutatása. 

Szabadidő eltöltése (mozi, 

színház..) – szórakozási 

lehetőségek. 

Jegyet vásárolni egy 

rendezvényre. 

Bevásárolni egy boltban. 

Időpont-egyeztetés. 

Meghívás és arra reagálás. 

• In elöljárószó tárgy- és 

részesesettel. 

• Zu+főnévi igenév 

bizonyos 

szerkezetekben. 

• Visszaható igék. 

• Időhatározók (am, um). 

• Módbeli segédige: 

können. 

• Sorszámnevek. 

A továbbhaladás feltételei: 

Hallott szöveg értése 

 

A tanuló képes 

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

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

kikövetkeztetni;  

− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

− kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

− köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. 

 

Beszédkészség 

 

A tanuló képes 

− köznyelven megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

− egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, 

érzelmeket kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

− beszélgetésben részt venni;  

− társalgást követni. 



 

Olvasott szöveg értése 

 

A tanuló képes 

− kb. 150 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

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

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

jelentését kikövetkeztetni;  

− kb. 150 szavas köznyelven megírt szövegben fontos információt megtalálni;  

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

− kb. 150 szavas köznyelven megírt szöveg lényegét megérteni;  

− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai illetve irodalmi szöveget követni. 

 

Íráskészség 

 

A tanuló képes 

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

− gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján szöveggé rendezni, egyszerű közléseket írásban 

megfogalmazni;  

− különböző szövegfajtákat létrehozni;  

− változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 

 

 

10. évfolyam (4 óra) 

Tematikai egység/fejlesztési cél Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

Az iskola 

• Az iskolai élet tanuláson 

kívüli eseményei. 

 

Tanulók mindennapjai egy 

kollégiumban 

 

Kijelentő mondat – fordított 

szórenddel (időhatározók, 

helyhatározók). 



Véleménykifejtés – 

egyetértés – ellenvetés 

kifejezése. 

 

A munka világa 

• Foglalkozások és a 

szükséges 

kompetenciák.  

• Önéletrajz, állásinterjú. 

 

 

Foglalkozásokhoz tartozó 

feladatkörök részletes leírása. 

Foglalkozásokhoz szükséges 

tulajdonságok. 

Önéletrajz írása. 

 

Hivatalos stílus - levélforma. 

Életmód 

• Napirend, időbeosztás. 

• Az egészséges életmód 

(a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a 

testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, 

testápolás). 

• Gyakori betegségek, 

sérülések, baleset. 

• Függőségek (dohányzás, 

alkohol, internet, drog 

stb.). 

 

 

Időben egymás után történő 

cselekvések kifejezése 

időhatározókkal (zuerst, 

dann, später…schließlich). 

Napi tevékenységek 

(munkanélküli, egyetemista, 

kollégista). 

Érzékenyítés a sérült 

emberek iránt. 

Illedelmes kérdések . 

Testrészek megnevezése. 

Fájdalom kifejezése. 

Függőségek és kialakulásuk. 

Tanácsok adni és kérni. 

Események leírása (baleset). 

 

• Igekötős igék (elváló 

nem elváló igekötők). 

• Szórend: 

mondatkeret. 

• Időhatározók 

(időpont, óra 

leolvasása – digitális, 

hagyományos). 

• Napszakok. 

• Helyhatározók (Hová? 

Hol? kérdésre). 

• Módbeli segédigék 

jelentése, ragozása 

jelen időben, helye a 

mondatban. 

• Alárendelő összetett 

mondatok. 

• Visszaható névmás 

helye a mondatban. 

• Felszólító mód 

képzése. 

• Helyhatározók tárgy- 

és részesesettel. 

Ember és társadalom    



� Emberek külső és 

belső jellemzése. 

� Baráti kör. 

� A tizenévesek világa: 

kapcsolat a 

kortársakkal, 

felnőttekkel. 

� Öltözködés, divat. 

� Hasonlóságok és 

különbségek az 

emberek között. 

 

Barátok külső és belső 

tulajdonságainak leírása, 

személyek jellemzése. 

Testvérek/barátok 

összehasonlítása, 

különbséges kiemelése. 

Ruhadarabok, öltözködési 

stílusok összehasonlítása. 

Híres személyek bemutatása, 

velük kapcsolatos események 

elmesélése. 

 

• Birtokos névmások 

ragozása. 

• Személye névmás 

ragozása. 

• Többi mondatrész 

helyes sorrendje a 

mondatban. 

• Birtokviszony 

kifejezése. 

• Wer? Kérdőszó 

ragozása. 

• Múlt idő.  

• A Perfekt képzése: 

haben/sein+Partizip II. 

• Múlt idő: Präteritum 

(war, hatte). 

 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

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

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

kikövetkeztetni;  

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

− kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

− köznyelvi beszélgetés vagy monologikus szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  



− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

− beszélgetésben részt venni;  

− társalgásba bekapcsolódni, álláspontot, véleményt kifejteni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

− kb. 200 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

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

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

jelentését kikövetkeztetni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  

− kb. 200 szavas köznyelven megírt szöveg felépítését megérteni;  

− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. 

 

Íráskészség 

 

A tanuló képes 

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

− gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök 

használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben megfogalmazni;  

− különböző szövegfajtákat létrehozni;  

− változatos közlésformákat használni. 

 

 

 

 

 



11. évfolyam (4 óra) 

 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

Nyelvtani ismeretek 

 

Utazás, turizmus 

• Nyaralás itthon és 

külföldön. 

• Utazási 

előkészületek, egy 

utazás megtervezése, 

megszervezése. 

• Az egyéni és társas 

utazás előnyei és 

hátrányai. 

• Turisztikai célpontok. 

 

 

o Véleménykérés és 

véleménynyilvánítás 

a nyári szünettel 

kapcsolatban. 

o Tudás és nem tudás 

kifejezése.  

o Bizonyosság és 

bizonytalanság 

kifejezése. 

o Információkérés és 

információadás: 

mesélni mások 

kedvelt utazási 

céljairól és az utazás 

fontos 

szempontjairól. 

o Dolgok, személyek 

megnevezése, 

leírása: beszélni egy 

úti célról vagy 

tartózkodási helyről. 

o Események leírása: 

elmesélni hol és 

hogyan tölti a tanuló 

a nyári szünetet. 

o Javaslat és arra 

reagálás: mit 

csináljunk, ha… 

mondatok. 

o Hivatalos levél 

formája. 

 

 

• helyhatározás 

• wenn kötőszóval alkotott 

alárendelt összetett 

mondatok 

• alárendelt mondatok dass 

kötőszóval 

• alárendelt mondatok 

 

Környezetünk 

• Időjárás, éghajlat. 

 

Ember és társadalom 

 

o Véleménykérés és 

véleménynyilvánítás 

 



• Másik ember külső és 

belső jellemzése. 

• Öltözködés, divat. 

egy másik emberrel 

kapcsolatban. 

o Személyek 

bemutatása: ismert 

személyekről 

beszélni, őket 

összehasonlítani. 

o Tanácsot adni 

öltözködéssel 

kapcsolatban. 

o Ruhákról, valaki 

ruhatáráról beszélni. 

 

 

 

 

 

• középfokú és felsőfokú 

melléknevek 

• összehasonlító mondatok 

• ellentétek 

• melléknévragozás alany- 

és tárgyesetben 

• gefallen ige 

 

A munka világa 

• Foglalkozások és a 

szükséges 

kompetenciák. 

• Pályaválasztás, 

továbbtanulás, vagy 

munkába állás. 

• Önéletrajz, 

állásinterjú. 

 

o Közkedvelt 

foglalkozásokról és 

az ezekhez 

kapcsolódó 

tevékenységekről 

beszélni. 

o Tulajdonságokról és 

jellemzőkről 

beszélni. 

o Egyes foglalkozások 

előnyeiről és 

hátrányairól 

beszélni. 

o Információkérés. 

o Indoklás: hogyan kell 

szakmát választani 

és megindokolni a 

döntést. 

o Véleménykérés és 

véleménynyilvánítás: 

 

• damit kötőszóval képzett 

célhatározói mondatok 

• um…zu szerkezet 

• birtokos esettel járó 

elöljárószavak 

• a főnév birtokos esete 



mások önéletrajzáról 

beszélni. 

o Önéletrajzot írni.  

 

 

Ember és társadalom 

• Konfliktusok és 

kezelésük. 

 

 

o A dolgok, 

események leírása, 

ill. emlékezés: fontos 

eseményekről 

beszámolni, 

visszaemlékezni az 

életünk fontos 

állomásaira, ill. az 

első iskolai napra. 

o Információkérés és 

adás: elolvasni és 

értelmezni a politikai 

eseményekről szóló 

híreket. 

o Visszakérdezés, 

ismétléskérés. 

o Igenlő és nemleges 

válasz. 

 

 

• Präteritum 

• als, während és nachdem 

kötőszavak 

• als és wenn 

• időhatározói mondatok 

 

 

 

Tudomány és technika 

• Tudományos 

felfedezések, 

találmányok. 

• Népszerű 

tudományok, 

ismeretterjesztés. 

 

 

Személyes vonatkozások 

• A tanuló életének 

fontos eseményei, 

állomásai. 

 

 

Iskola 

• Iskolai élet. 

 

Tudomány és technika 

• Tudományos 

felfedezések. 

• Az emberiség jövője. 

 

o Információkérés. 

o Indoklás. 

o Véleménykérés, 

véleménynyilvánítás. 

o Visszakérdezés. 

 

• Futur I. jövőidő 

• időhatározás 

• időhatározók 

• Futur I. jövőidő 
Személyes vonatkozások 



• Jövőbeni tervek. o Ismétléskérés. 

 

 

o Kifejezni a jövőre és 

világra vonatkozó 

feltételezéseket. 

o Saját jövőbeni 

tervekről beszélni, 

ill. a fiatalok jövőre 

vonatkozó 

félelmeiről és 

reményeiről 

beszélni. 

• közvetett kérdések 

 

 

• megengedő mondatok 

obwohl és trotzdem 

kötőszavakkal 

Környezetünk 

• Környezetvédelem. 

 

Ember és társadalom. 

• A másik ember külső 

és belső jellemzése. 

• Kapcsolatteremtés. 

• Kapcsolatok. 

 

o Feltételezések 

megfogalmazása 

újsághirdetésekkel 

kapcsolatban. 

o Helyeslés, ellenvetés 

a feltételezésekre 

reagálva. 

o Információkérés és 

adás: kérdőív 

kitöltése, 

tulajdonságok 

csillagjegy 

megadása, egy 

statisztika 

kiértékelése. 

 

• Melléknévragozás 

• Kérdőnévmások: was für 

ein(e) … , welch- 

 

A továbbhaladás feltételei 

Hallott szöveg értése 

A tanuló képes 

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

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

kikövetkeztetni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megérteni;  

− kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani;  



− köznyelvi beszélgetést vagy monologikus szöveget különösebb nehézség nélkül megérteni. 

 

Beszédkészség 

A tanuló képes 

− árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákban rendezett válaszokat adni;  

− választékos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket 

elmesélni, érzelmeket kifejezni;  

− megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni;  

− beszélgetésben részt venni;  

− társalgásban véleményt kikérni, álláspontot megvédeni. 

 

Olvasott szöveg értése 

A tanuló képes 

− kb. 250 szavas, köznyelven megírt szöveget elolvasni;  

− kb. 250 szavas szövegben lényeges információt a lényegtől megkülönböztetni;  

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

jelentését kikövetkeztetni;  

− kb. 250 szavas szövegben fontos információt megtalálni;  

− kb. 250 szavas szövegben specifikus információt azonosítani;  

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

− egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai vagy irodalmi szöveg különösebb nehézség nélkül 

megérteni. 

 

Íráskészség 

A tanuló képes 

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

− gondolatait és érzelmeit változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi 

eszközök használatával, logikai összefüggések alapján bekezdésbe rendezett szövegben 

megfogalmazni;  

− különböző szövegfajtákat létrehozni;  



− változatos közlésformákat használni. 

 

12. évfolyam 

Éves óraszám: 128 

Heti óraszám: 3+1 

12. évfolyamon a fő cél az írásbeli érettségi vizsga készségeinek fejlesztése és gyakorlása (olvasott 

szöveg értése, nyelvhelyesség, hallott szöveg értése és íráskészség) a szóbeli vizsga 10 témaköréhez 

kapcsolódva.  

TANANYAG ÓRASZÁM 

Tanév eleji ismétlés, rendszerezés 10 

TÉMAKÖRÖK 

SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 
Személyes tervek. 
Családi élet, családi kapcsolatok. 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 
Egyén és család nálunk és a célországokban. 

10 

EMBER ÉS TÁRSADALOM 
Emberek külső és belső jellemzése. 
Baráti kör. 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 
Ünnepek, családi ünnepek. 
Öltözködés, divat. 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia (pl. fogyatékkal élők). 
Konfliktusok és kezelésük. 
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

10 

KÖRNYEZETÜNK 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 
Növények és állatok a környezetünkben. 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért és a 
természet megóvásáért, fenntarthatóságáért? 
Időjárás, éghajlat. 
Globális kihívások. 

10 

AZ ISKOLA 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 
Tantárgyak, szakmai tárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 
Az ismeretszerzés különböző módjai. 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága, például a választott szakmában. 
Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  
Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

10 

A MUNKA VILÁGA 10 



Diákmunka, nyári munkavállalás. 
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák. 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 
Önéletrajz, állásinterjú. 

ÉLETMÓD 
Napirend, időbeosztás. 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 
egészség megőrzésében, testápolás). 
Életünk és a stressz. 
Étkezési szokások a családban. 
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 
Ételrendelés telefonon és interneten. 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 
Életmód nálunk és a célországokban. 
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

10 

SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS, SZÓRAKOZÁS 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
A művészetek szerepe a mindennapokban. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 
Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

10 

UTAZÁS, TURIZMUS 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 
Nyaralás itthon, illetve külföldön. 
Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 
Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 
Turisztikai célpontok. 
Célnyelvi kultúrák. 

10 

TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

10 

GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK 
Családi gazdálkodás. 
A pénz szerepe a mindennapokban. 
A képzési iránynak megfelelő szakmák gazdasági vonatkozásai. 
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 
Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

15 

Tanév végi ismétlés, rendszerezés 13 

 

  



ETIKA 
12. évfolyam 

Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének 

megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének megerősítésével 

felkészíti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés konfliktusainak kezelésére, 

tudatosítja döntéseik, cselekedeteik erkölcsi jelentőségét. 

Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, méltányos párbeszédre, véleményük szabatos 

kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs kérdéseiben. A szellemi értékek iránti 

fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra nevel. Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék 

embertársaik erkölcsi méltóságát. Értékeljék és tiszteljék a társadalmi és kulturális sokszínűséget és 

váljanak képessé a megértésen, kölcsönös segítségen, s a más kultúrák iránti nyitottságon alapuló 

együttműködésre társaikkal. Ismerjék fel az élővilág gazdag változatosságának értékét. 

Mindennek révén alapvető módon járul hozzá a Nat-ban az erkölcsi neveléssel kapcsolatos általános 

célok megvalósulásához. Fontos szerepet vállal az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében, 

hozzájárulhat a lelki egészség megőrzéséhez, közvetve pedig a gazdasági és pénzügyi, valamint a 

médiatudatosságra való neveléshez is. A tantárgy – önkifejezésre, kérdezésre, véleményalkotásra, 

érvelésre és párbeszédre épülő módszertana révén – erőteljes befolyáshoz juthat az anyanyelvi 

kommunikációs kompetencia fejlesztésében. A tanórák keretében feldolgozandó témák jól 

támogatják a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését, ösztönöznek a másokért és a 

közösségért való felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfogalmazásának elvárása 

pedig elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését.  

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör feldolgozása 

során egységesen érvényesülnek, a következők:  

— Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, értelmezésük 

szóban és írásban.  

— A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, az ettől eltérő 

gondolkodásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) jelentőségének belátása. 

— Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel való 

párbeszédben. 

— A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és az 

elfogulatlanság igényének összeegyeztetése. 

— Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi 

dimenziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, alternatívák 

mérlegelése. 

— A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink minőségét 

meghatározó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, igazságosság, bátorság 

és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük lehetőségeinek felismerése. 

— Az erkölcsi értékek megbecsülése, tisztelete másokban, igényesség kialakítása a saját 

magatartás tekintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti 

összefüggés felismerése. 



— A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói közötti 

összefüggések felismerése. A szeretet, megértés, türelem, hűség, bizalom és odaadás 

értékének tudatosítása. A tartós párkapcsolatok és a harmonikus családi élet 

kialakításához szükséges gondolkodásmód és attitűd fejlesztése. A másokkal való 

együttérzés, azonosulás képességének elmélyítése.  

— Az ember erkölcsi méltóságáról alkotott fogalmak értelmezése: igazság és szabadság, 

azaz az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt felelősség közötti 

összefüggés tudatosítása. 

— Az élet, illetve az életformák gazdag változatosságának és változékonyságának tisztelete a 

természetben és a kultúrában. A kanti aranyszabály értelmének, illetve a 

szenvedésokozás tilalmának belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a globális 

egymásrautaltság feltételei között. A globális felelősség összefüggéseinek felismerése a 

hálózati társadalomban. A halállal való szembenézés képessége. 

— A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a 

fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának tudatosítása. 

— Az együttélési szabályok jelentőségének belátása. A törvények tisztelete és a lelkiismeret 

szabadsága közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására irányuló 

kezdeményezés és bírálat megbecsülése. Felkészülés a közéletben való felelős 

részvételre. 

— A korrupció társadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni és 

közösségi magatartásformák alkalmazásának készsége és képessége. 

— Az erkölcsi önigazolási mechanizmusok működése, a rossz példák, a rossz társadalmi 

gyakorlat hatása az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége.    

— A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, alkalmazása 

konfliktushelyzetekben. Az előítéletes, kirekesztő, rasszista, a kisebbségekkel, 

nemzetiségekkel szemben elutasító viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi 

csoportok közötti együttélés konfliktusainak méltányos kezelésére irányuló igény, illetve 

az ehhez szükséges attitűdök és ismeretek elmélyítése. 

E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanításának kívánatos és a sikerességre reményt adó 

módszertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló idő függvényében, a témák 

feldolgozásának értékes formája lehet – a beszélgetés és a vita mellett – egy-egy projektfeladat 

megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében.  

 

 

Tematikai egység Alapvető etika 
Órakeret 9 

óra 



Előzetes tudás 

A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) 

szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb részletei. 

A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. 

Elmélet és gyakorlat.  

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én 

kialakulásában. 

Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd. 

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok természete, az 

egyén erkölcsi méltósága. 

A munka, mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések.  

A szenvedés kérdése. 

 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és 

etikája. 

A szeretet erkölcsi jelentősége.  

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség 

elháríthatatlansága. 

 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, hagyomány, 

törvény.  

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások 

igazsága.  

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 

 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – 

felelősség másokért. 

Filozófia:  

Az elérhető boldogság.  

A szabad akarat és a rossz 

kérdései. Az értékteremtő 

ember és a hatalom. 

Szabadság, választás, 

felelősség, szorongás. 

 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek:  

Pályakezdés, álláskeresés. 

Munkaerő-piaci elvárások 

itthon és külföldön.  



 

Az erények és a jó élet céljai  

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét és a 

jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság, mint etikai 

kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. Önállóság és 

példakövetés. Magánérdek és közjó.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, szeretet, 

kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, törvény, 

megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, jellem, 

önigazolás. 

 

 

Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok 

kialakulásának sajátosságai Kelet-Közép-Európában. Nemzetiségi konfliktusok, 

vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság történetével, helyzetével 

kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos élethelyzetek, a szegénység alapvető 

társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A kapcsolatok etikája 

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 

Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. Szexuáletika.  

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők és 

gyermekek. A családi élet válságai. 

 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy kölcsönös 

segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi kötelesség. 

 

Törvény és lelkiismeret  

A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika. A 

lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

A jóléti társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigányság (a romák), 

helyzete és 

integrációjának folyamata. 

A zsidóság 

Magyarországon. 

Antiszemitizmus, 

kirekesztés, genocídium. 

 

Földrajz:  

Magyarország és a Kárpát-

medence földrajza; a 

magyarság által lakott, 



Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember 

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 

Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. Médiaetika. 

 

Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a hazáért, 

és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság (identitás) 

felépülése és torzulásai. 

 

Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzetiségek és vallási kisebbségek, illetve 

a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi 

problémái, rasszizmus, kirekesztés. 

A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok. A 

kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

országhatáron túli 

területek. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média társadalmi 

szerepe. 

Médiareprezentáció, 

valószerűség, hitelesség. 

Médiaetika, 

médiaszabályozás. 

 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek: Kulturális és 

etnikai kisebbségek, 

nemzetiségek hazánkban. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi 

helyzet. 

Szolidaritás és társadalmi 

felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, 

erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári 

engedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, 

idegengyűlölet, antijudaizmus, antiszemitizmus, genocídium, hátrányos 

megkülönböztetés, kisebbség, nemzetiség; igazságosság, szolidaritás, 

önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és 

társadalom-földrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű 

állatoknál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, jövőkép, 

az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizáció 

történetében. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 



A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.  

A tudósok felelőssége. 

 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. 

Béranyaság. Terhesség megszakítás.  

Genetikailag módosított élőlények.  

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 

 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális hálózatok 

korában.  

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és 

önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása.  

Szellemi és anyagi tulajdon védelme és a felelős piaci magatartás. 

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: 

környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi 

egyenlőtlenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, 

népességrobbanás, tömeges migráció. 

 

Ökoetika 

Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, amit más 

lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a szenvedésokozás 

tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai sokféleség értéke, 

megóvásának és fenntartásának lehetősége. Az élet tisztelete. Az etika 

emberközpontúságának értelmezése. Az ember felelőssége egy több 

mint emberi világban. 

 

A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 

előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. Magánérdek 

és közjó. A korrupció jelensége és veszélyei, hatalommal való visszaélés 

és korrupció a mindennapokban. Hogyan lehet a megvesztegetést, a 

korrupciót megszüntetni? Lehet-e hála jele a hálapénz? Ki hibázik, aki 

adja, vagy aki kapja? A korrupció elleni fellépés lehetőségei, az egyén és 

a közösség felelőssége.  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek:  

A tudományos-technikai 

forradalom. Az emberiség 

az ezredfordulón: a globális 

világ és problémái. 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai és 

ezek hatása hazánk 

fejlődésére. 

 

Földrajz:  

globális kihívások, migráció, 

mobilitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

környezet és 

fenntarthatóság. 

 

Filozófia:  

Az ökológiai válság etikai 

vonatkozása. Bioetikai 

állásfoglalások 

napjainkban. 



 

Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai.  

A ma élők felelőssége. 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-megelőzés; 

élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsovinizmus, 

emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös öröksége, a jövő 

nemzedékek jogai, szellemi tulajdon, szerzői és szabadalmi jog, eredetvédelem, 

védjegy. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás 

birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi problémák 

felismerésére és kezelésére.  

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 

mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban való 

részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve továbbfejlesztéséhez 

szükséges készségekkel és képességekkel.  

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, 

amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 

 

 

 

  



ÉNEK-ZENE  
 

10. évfolyam 

A szakgimnázium 11. (a 2018-ban belépőktől 9.) évfolyamán a művészetek műveltségterület 

tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az 

iskola döntheti el, hogy az adott órakeretből mely tantárgyat vagy tantárgyakat fogja tanítani.  A 

szabályozás a művészetek műveltségterületre összességében határozza meg a kötelező 

óraszámkeretet (heti 1 kötelező óra). Iskolánkban a művészeti tantárgyak közül tanulóink a 11. (9.) 

évfolyamon ének-zenét tanulnak heti egy órában. 

Az ének-zene tantárgy tanításának legfőbb céljai:  

1. Megismertetni a gyermekeket az éneklés és a zenélés örömével. 

2. Kulcsokat adni számukra a zene élményt nyújtó megismeréséhez, megértéséhez és 

élvezetéhez. Ezeknek a céloknak az elérését segíti a kiválasztott repertoár. 

Az iskolai ének-zene tanulás várt eredménye: a zenei gyakorlat és a zenehallgatás során a tanulók 

széles körű élményeket szereznek, amely segíti őket eligazodni a körülöttük lévő sokszínű zenei 

világban. 

Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

12 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta intonációval és 

helyes hangképzéssel az életkori sajátosságokat figyelembe 

véve (szükség esetén egyénre szabott kezdőhangról): 

Az alábbi stíluskorszakból egy-egy dal vagy dalrészlet éneklése, 

néhány rövid zenei téma:  

− gregorián, Szent János ének 

− reneszánsz, Josquin des Pres: Ave vera 

− barokk, Bach: Üdv rád, A fényes Istenarcot 

− bécsi klasszikus, Beethoven: IX szimf. zárókar, Mozart: 

Most pedig vége….. 

− romantikus, Erkel Ferenc: Bánk Bán részletek, Verdi: 

Nabucco, Rabszolgák kórusa 

− XX. századi. Kodály: Psalmus Hungaricus, Bárdos: Este 

van már 

 

Egyszólamú világi és egyházi vokális anyag, és hangszeres 

művek témái a zenehallgatás anyagából válogatva. 

 



Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából 

válogatva (a Zenehallgatási anyag megfelelő része a magyar 

szerzők, műveiből ad ajánlást). 

− Magyar népzene és történeti dallamok   

− régi rétegű és új stílusú népdalok,  

− életfordulók, jeles napok dalai, 

− búcsúzók, keservesek, 

− pszalmodizáló népdalok, 

− balladák, 

− a táncházban énekelt népdalok, 

− virágénekek, diákdalok, 

Zörög a kocsi, S úgy elmegyek, Széles a Balaton vize, A fényes 

nap, Hej Jancsika, Nem vagyok én senkinek sem, Béres Legény, 

Tavaszi szél, Nagyváradi kikötőben, Tavaszi szél, Hopp ide 

tisztán, Uccu dárom, madárom, A juhásznak, Huszár gyerek, Hej 

halászok, Elment a két lány, Három a tánc, Körösfői kertek alatt, 

Katona vagyok én, 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Népzene (ballada, pszalmodizáló dallam, sirató, táncház, népies 

műdal, verbunk, csárdás); egyházzene (zsoltár, korál, népének, 

spirituálé); világi zene (trubadúrének), dal (népdal, műdal, 

egyházi és világi dal, reneszánsz kórusdal, romantikus dal, 

szórakoztató zenei dal). 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél 

Zenei reprodukció 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív 

zenei tevékenység 

4 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Ritmus, metrum: 

Összetett és aszimmetrikus metrumokhoz kapcsolódó 

improvizációs gyakorlatok tapssal és ütőhangszerekkel, 

szabályos és szabálytalan hangsúlyozás, metrumváltások. 

Dallam: 

− Ismert dallamra új szöveg illesztése. 

− Versmegzenésítés. 

− A zenei és a szöveg hangsúlyai (prozódia) a 

gyakorlatban. 

− Klasszikus és populáris műfajok.  

Harmónia: 

 



− Harmonikus és diszharmonikus együtthangzás, 

megismertetése, az adott lehetőségek szerinti 

megszólaltatása (csoportban). 

Rögtönzés lehetőségeinek bemutatása: 

− Az énekes és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó 

dallamalkotási módok:  

− recitálás – zsoltártónus, recitativo,  

− díszítés a népzenében és műzenében,  

− Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott 

ritmuskísérethez dallamalkotás. 

− Egyszerű ritmus és harmónia kíséret alkotása: 

a) osztinátó, 

b) dudabasszus, 

c) orgonapont, 

d) T-D ingamozgás, 

e) tercelés. 

Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, metrikai, dallami és 

harmóniai elemekből létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatásában. 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, recitálás, 

recitativo), metrumfajta (egyszerű, összetett,), szabályos és 

szabálytalan hangsúlyozás, prozódia. tonika-domináns (T-D). 

 

Tematikai 

egység/fejlesztési 

cél 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

16 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei 

részletek felismerése. 

Népzene: 

Népdal, hangszeres népzene, népies műdal, cigányzene. 

Klasszikus zene: 

Az európai műzene kialakulása napjaink zenéjéig – 

legfontosabb stílusjegyek, műfajok és zeneszerzők. 

Középkor és reneszánsz – az egyszólamúságból a 

többszólamúság első virágkoráig (gregorián, reneszánsz 

műfajok: motetta, madrigál). 

 



Barokk – a hangszeres műfajok és az opera kialakulása 

(concertáló stílus, basso continuo, monódia, fúga, korál, 

passió).  

XVII–XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kódex, Lőcsei kézirat, 

Vietórisz-kódex anyagából). 

Bihari János, Lavotta János és Csermák Antal verbunkos zenéje. 

Bécsi klasszika – a klasszikus zenei formák és műfajok (szonáta 

elvű formai építkezés, kamarazene, szimfónia, opera buffa), 

Haydn, Mozart, Beethoven. 

Romantika – dalciklus, hangszeres előadási darabok, opera és 

zenedráma (nemzeti jelleg a zenében, hangszeres virtuozitás, 

összművészet, az érzelmek szélsőséges megjelenítése, miniatűr 

kompozíciók és monumentalitás – formai és dallami jellemzők: 

szabad formák, kromatikus dallamalkotás, díszítés). 

A századforduló és a XX. század zenéje – a stílusegység 

felbomlása, új zenei irányzatok (impresszionizmus, verizmus, 

dodekafónia, avantgárd, experimentális zene, 

expresszionizmus, elektronikus zene). 

Korunk zenéje a második világháborútól napjainkig. 

 

A klasszikus zenén túl: 

Szemelvények a jazz zene kezdeteitől napjainkig, 

a beat és a klasszikus rock,  

a világzene, 

a zenés színház – rockopera,  

a szórakoztató zene műfajai,  

filmzene és alkalmazott zene. 

A mai populáris zene irányzatai.  

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a 

kultúrabefogadás szándékának erősítése (pl. hangverseny-

látogatás motivációs szerepének felhasználásával). 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Stílusjegy, műfaj.  

Fejlesztési cél A tanulók az énekes anyagból 10 dalt és műrészletet 

emlékezetből kifejezően énekelnek csoportosan. 

 



Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló 

csokor felidézésére egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül 

is. 

Egyszerűbb kánonok éneklése csoportosan. Glória szálljon, Pál 

Kata Péter, 

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékelik, 

felismerik a zenei kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei 

eszközök közti összefüggéseket. 

Képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük 

megjelenő sors- és magatartásmintákat értelmezni, 

gondolatiságukat, morális és humánus tartalmukat megérteni. 

A kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk 

kulturális sokszínűségében eligazodnak. 

A tanulók sokféle zenei stílust, korszakot, zeneművet 

megismertek. Monteverdi: Poppea megkoronázása, Bach: János 

passió, Mozart: A Varázsfuvola, Wagner: A Bolygó Hollandi, 

Verdi: Nabucco, Erkel: Bánk- Bán, Kodály: Háry János, Bartók: 

Kékszakállú herceg vára 

Tudnak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a 

stíluskorszakokban. 

A műveket kontextusba helyezve képesek saját élményeket is 

felidézni, választásaikat meg tudják indokolni. 

Különbséget tudnak tenni világi zene, egyházzene, 

szórakoztató, alkalmazott zene, programzene, abszolút zene 

között. 

 Rendszerezésre, összefoglalásra, ismétlésre szánt órakeret 4 óra 

 

 Összesen:  36 óra 

 

Zenehallgatási anyag: 

Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségeink népzenéje, népies műdal, cigányzene, verbunkos zene, 

romantikus szerzők nemzeti táncai (Chopin, Brahms, Dvořák).Gregorián ének és ortodox egyházi 

zene. 

Trubadúr és minnesänger dalok (pl. Adam de la Halle, Moniot de Arras, Walter von der Vogelweide, 

Neidhart von Reuenthal). 

Claudio Monteverdi: Orfeo – opera, Boldog lelkek tánca 

Johann Sebastian Bach: János-passió (Zárókórus és korál) 

Johann Sebastian Bach: d-moll toccata és fúga, BWV 565  

Georg Friedrich Händel: Messiás – oratórium, részletek 



Antonio Vivaldi: Il cimento dell'armonia e dell'inventione, Op. VIII. – hegedűversenyek, (részletek, pl.: 

A tengeri vihar stb.) 

Joseph Haydn: G-dúr, „Üstdobütés” szimfónia, Hob.I:94 

W.A. Mozart: A varázsfuvola – részletek 

Ludwig van Beethoven: IX. (d-moll) szimfónia, Op. 125 – zárótétel 

Franz Schubert: Erlkönig, Op. 1. D. 328   

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom, Op. 21 – Tündér-scherzo, Nászinduló 

Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek 

Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48 – részletek 

Liszt Ferenc: Magyar rapszódiák, S. 244 – részletek 

Liszt Ferenc: Les preludes – szimfonikus költemény 

Giuseppe Verdi: A trubadúr – részletek 

Richard Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok (Die Meistersinger von Nürnberg) – nyitány 

Richard Wagner: A walkür – A walkürök lovaglása 

Giacomo Puccini: Pillangókisasszony (Madama Butterfly) – opera – részletek 

Gustav Mahler: V. (cisz-moll) szimfónia, IV. tétel Adagietto 

Szergej Rachmanyinov: Vocalise, Op. 34 No. 14 

Claude Debussy: Clair de lune (Holdfény) 

Maurice Ravel: Bolero 

Carl Orff: Carmina Burana 

Bartók Béla: Divertimento, BB 118 1. tétel 

Bartók Béla: Gyermekeknek – részletek 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus 

Kodály Zoltán: Gyermek és nőikarok, Vegyeskarok – szemelvények 

Kurtág György: József Attila-töredékek 

Arnold Schönberg: Pierrot Lunaire, Op. 21 

John Cage: In a living room. 

Arvo Pärt: Magnificat 

Steve Reich: Zene 18 zenészre (Music for 18 Musicians). 

Eötvös Péter: Mese (1968), Tücsökzene (1970)  

  



MATEMATIKA  
 

9. évfolyam  

/heti óraszám: 3 óra / 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 8 óra 

2. Számtan, algebra 39 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 13 óra 

4. Geometria 37 óra 

5. Valószínűség, statisztika 5 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 6 óra 

Összes óraszám 108 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 8 

óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció, együttműködés. Igaz és hamis állítások megkülönböztetése. 

Problémamegoldó gondolkodás, ismeretek rendszerezési képességének 

fejlesztése. Önellenőrzés, absztrakciós képesség, kombinációs készség 

fejlesztése. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű 

követése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Véges és végtelen halmazok. 

Végtelen számosság szemléletes 

fogalma. 

 

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma 

adható meg természetes számmal. 

Halmazba rendezés több szempont alapján. . Halmazok 

eszközjellegű használata.  

Részhalmaz. Halmazműveletek: 

unió, metszet, különbség. Halmazok 

közötti viszonyok  

 

Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása. 

Emlékezés az elnevezésekre, definíciókra. 

Halmazok közötti viszonyok megjelenítése. 



Alaphalmaz és komplementer 

halmaz.  

Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs 

komplementer halmaz.  

Halmaz közös elem nélküli halmazokra bontása.  

A megismert számhalmazok: 

természetes számok, egész számok, 

racionális számok. 

 

A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, 

egész számok, racionális számok elhelyezése halmazábrában, 

számegyenesen.  

Valós számok halmaza. Az 

intervallum fogalma, fajtái. 

Irracionális szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz. 

Távolsággal megadott 

ponthalmazok, adott tulajdonságú 

ponthalmazok (kör, felező 

merőleges, szögfelező, 

középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával.  Két feltétellel megadott 

ponthalmaz ábrázolása. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha, akkor”.  

 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek 

felfedezése, megértése, önálló alkalmazása. A köznyelvi 

kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése.  

Szöveges feladatok.  

 

Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a 

feladat megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése.  

Modellek alkotása a problémára. Gondolatmenet lejegyzése 

(megoldási terv).  

Figyelem összpontosítása. 

Indukció és dedukció. következtetés.  

A „minden” és a „van olyan” 

ismerete 

Nyitott mondatok igazsághalmaza, 

szemléltetés módjai. 

A „minden” és a „van olyan” helyes használata.  

Halmazok eszközjellegű használata. 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú 

állítások.  

Az „akkor és csak akkor” használata. Feltétel és következmény 

felismerése.   

„Ha, akkor ” típusú állítások esetében helyes használata 

 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 

leszámlálás, sorba rendezés, 

gyakorlati problémák. 

 

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet 

meg kell találni, de minden esetet csak egyszer lehet 

számításba venni. Esetfelsorolások, diszkusszió. 

 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

39 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémakezelés és megoldás. Algebrai kifejezések ismerete, alkalmazása. 

Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló 

kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a kapott eredmény 

összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási 

mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően. 

Számológép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Számelmélet elemei.  

Oszthatósági szabályok. 

Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös. Relatív prímek.  

 

 

A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős 

felbontás, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

meghatározása a felbontás segítségével. 

Egyszerű oszthatósági feladatok, szöveges feladatok 

megoldása. 

Gondolatmenet követése, egyszerű gondolatmenet 

megfordítása.  

 

Hatványozás 0 és negatív egész 

kitevőre. Permanencia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció kiterjesztése. 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való emlékezés. 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval). 

Különböző számrendszerek. A 

helyiértékes írásmód lényege. 

Kettes számrendszer. 

A különböző számrendszerek egyenértékűségének belátása. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, 

pénz, adat stb.) mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, 

mennyiségi következtetések. Számolás normálalakkal írásban 

és számológép segítségével. 

A természettudományokban és a társadalomban előforduló 

nagy és kis mennyiségekkel történő számolás. 

Nevezetes azonosságok: 

kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás.  

Számolási szabályok, zárójelek 

használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása.  



(a ± b)2  (a ± b)3 polinom alakja, 
22 ba −  szorzat alakja. Azonosság 

fogalma. 

Az azonosságok alkalmazása.  

 

Algebrai törtek. A tanult 

azonosságok alkalmazása. Algebrai 

tört értelmezési tartománya. 

Algebrai kifejezések egyszerűbb 

alakja. 

A tanult azonosságok alkalmazása. Szorzattá alakítás, tört 

egyszerűsítése, bővítése, műveletek törtekkel. 

Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti 

műveletekre. Algebrai törtek egyszerűsítése. 

Elsőfokú egyenletek és 

egyenlőtlenségek megoldása 

különböző módszerekkel: 

lebontogatás, mérlegelv, szorzattá 

alakítás, értelmezési tartomány 

vizsgálata és grafikus módszer.  

Módszerek tudatos kiválasztása és alkalmazása. 

Korábbi ismeretek felidézése 

Elsőfokú, kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

Különböző módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára 

(behelyettesítő módszer, egyenlő illetve ellentett együtthatók 

módszere, grafikus módszer). 

Elsőfokú egyenletre, 

egyenletrendszerre vezető 

szöveges feladatok.  

Szöveges számítási feladatok megoldása a 

természettudományokból, a mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, 

bruttó ár és nettó ár, ÁFA, jövedelemadó, járulékok, 

élelmiszerek százalékos összetétele).  

Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  

A feladat szövegének megfelelő kerekítés. A szöveghez 

kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése 

(egyenlet, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás 

ellenőrzése, összevetése a valósággal.  

Egyes változók kifejezése fizikai 

képletekből.  

Helyettesítési érték kiszámítása képlet alapján. 

Egy abszolútértéket tartalmazó 

egyenletek. 
baxcx +=+

. 

Ismeretek felidézése, alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

13 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése függvény-modell segítségével, 

vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. Függvény-

transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Függvény  Függvénytani alapfogalmak felidézése, értelmezése.  

Konkrét függvények elemzése a grafikonjuk alapján.  

Időben lejátszódó valós folyamatok elemzése grafikon alapján.  

A lineáris függvény, lineáris 

kapcsolatok. A lineáris 

függvények tulajdonságai.  

Táblázat készítése adott összefüggés alapján. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, 

a változás sebessége). Lineáris függvény ábrázolása paraméterei 

alapján. 

Az abszolútérték-függvény. Az 

baxx +α
 függvény 

grafikonja, tulajdonságai ( 0≠a

). 

 A függvény jellemzése 

A négyzetgyökfüggvény. Az 

xx α  ( 0≥x ) függvény 

grafikonja, tulajdonságai. 

A függvény jellemzése 

A fordított arányosság 

függvénye. x

a
x α

 ( 0≠ax ) 

grafikonja, tulajdonságai.  

A függvény jellemzése 

Függvények alkalmazása.  

Egyenlet, egyenletrendszer 

grafikus megoldása. 

Valós folyamat elemzése a függvény vizsgálatával. 

 

Az algebrai és a grafikus módszer összevetése. 

Algebrai ismeretek és függvénytulajdonságok felidézése. Az 

vuxax +− 2
)(α  alak és a függvény-transzformációk 

kapcsolatának értelmezése. 

Az cbxaxx ++2α  (a ≠ 0) 

másodfokú függvény és 

tulajdonságai.  

Függvény-transzformációk  

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

37 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Az egybevágósági 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének 

felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges 

feltétel felismerése. Összetett probléma lebontása, terv készítése, a 

részletszámítások logikus sorrendbe illesztése. Valós probléma geometriai 

modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények 

összevetése a valósággal. Számológép, számítógép használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, távolságok és 

szögek  

 

Idealizáló absztrakció: pont, egyenes, sík, síkidomok, testek. Vázlat 

készítése. 

A háromszög nevezetes 

vonalai: oldalfelező 

merőlegesek, belső 

szögfelezők, 

magasságvonalak, 

súlyvonalak, középvonalak, 

és ezek tulajdonságai. 

Körülírt kör, beírt kör. 

 

A definíciók és tételek pontos ismerete, alkalmazása.  

Konvex sokszögek, és 

tulajdonságaik. Átlók száma, 

belső szögek összege. 

Szabályos sokszög belső 

szöge. 

A tulajdonságok, összefüggések alkalmazása feladatokban. 

Kör és részei: ív, húr, 

körcikk, körszelet.  Kör és 

egyenes helyzete; szelő, 

érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. 

Pitagorasz-tétel  

 

Tétel felidézése. Pitagorasz-tétel alkalmazásai. 

Koordináta-geometria előkészítése. 

A tengelyes és a 

középpontos tükrözés, az 

eltolás, a pont körüli 

elforgatás. A 

transzformációk 

tulajdonságai.  

Állandó és változó tulajdonságok vizsgálata. 

Geometriai transzformációk alkalmazása feladatokban. 



A geometriai vektorfogalom. 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a 

környezetünkben található tárgyakban.  

Szimmetrikus négyszögek. 

Négyszögek csoportosítása 

szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

5 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező képessége fejlődése. Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Statisztikai adatok: 

gyakoriság, relatív gyakoriság, 

eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram. 

Adatok jegyzése, rendszerezése, ábrázolása.  

Diagramok, táblázatok elemzése, készítése.  

 

Adatsokaságok jellemzői: 

átlag, medián, módusz, terjedelem. 

A statisztikai mutatók helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata kevés statisztikai jellemzővel.  

 

  



10. évfolyam 

Heti óraszám: 3 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Számtan, algebra.  42 óra 

2. Gondolkodási és megismerési módszerek    8 óra 

3. Geometria.  40 óra 

4. Valószínűség számítás 10 óra 

Összefoglalásra, ellenőrzés, számonkérés 8 óra 

Az összes óraszám 108 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Számtan, algebra 

 
Órakeret 

42 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, 

kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú egyenletek, 

egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási módszer önálló 

kiválasztási képességének kialakítása. 

A kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A 

problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a 

tartalomnak megfelelően. 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

modell), vizsgálat a grafikon alapján. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése. 

 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök 

azonosságai. 

A négyzetgyök azonosságainak használata konkrét 

esetekben. Gyökjel alól kihozatal, nevező 

gyöktelenítése. Számológép használata. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a 

megoldóképlet. 

Különböző algebrai módszerek alkalmazása 

ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, teljes 

négyzetté kiegészítés). Ismeretek tudatos 

memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és 

megoldóképlet összekapcsolódása). 

A megoldóképlet biztos használata. 



Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati 

problémák, szöveges feladatok. 

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) 

megalkotása a szöveg alapján. A megoldás 

ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom 

szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása. 

Gyökök és együtthatók összefüggései. Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése. 

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet 

megoldása. 

Matematikatörténet: részletek a harmad- és 

ötödfokú egyenlet megoldásának 

történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a matematikában 

megoldhatatlan problémák. 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. 

. 

Megoldások ellenőrzése. 

Másodfokú egyenletrendszer. 

A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megoldása. 

A behelyettesítő módszerrel is megoldható 

feladatok. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont 

egyidejű követése. 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 

 (vagy> 0) alakra 

visszavezethető egyenlőtlenségek ( ). 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

Másodfokú függvény eszközjellegű használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem 

ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. 

Alaphalmaz, értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont 

egyidejű követése. 

Halmazok eszközjellegű használata. 

Összefüggés két pozitív szám számtani és 

mértani közepe között. Gyakorlati példa 

minimum és maximum probléma 

megoldására. 

Geometria és algebra összekapcsolása az 

azonosság igazolásánál. 

Gondolatmenet megfordítása. 

Függvények alkalmazása másodfokú és 

gyökös egyenletek, egyenlőtlenségek 

megoldására; másodfokú függvényre vezető 

szélsőérték-feladatok 

Függvénytulajdonságok tudatos alkalmazása 

 

 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek 

bemutatása. A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis 

állítások megkülönböztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési 

képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség fejlesztése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, 

módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás. 
Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, 

cáfolás megkülönböztetése. 

Állítás, tétel és megfordítása. Szükséges 

feltétel, elegendő feltétel. „Akkor és csak 

akkor” típusú állítások. 

Az „akkor és csak akkor” használata. Feltétel és 

következmény felismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú állítások esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek 

jelentésének elemzése. 

Bizonyítás. Bizonyítási módszerek, jellegzetes 

gondolatmenetek (indirekt módszer, 

skatulya-elv) konkrét példákon keresztül 

Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek 

logikus sorrendje). 

Következtetés megítélése helyessége szerint. A 

bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási 

módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének 

követése, megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes és helytelenül 

megfogalmazott következtetésekre. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, 

akkor”. 

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai 

műveletek felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a 

matematikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, 

nem tudományos szövegekben található 

matematikai információk felfedezése, rendezése a 

megadott célnak megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg 

értelmezése. 

Szöveges feladatok. 

(Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a 

szöveg alapján a megfelelő matematikai 

modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv 

készítése, a feladat megoldása és szöveg alapján 

történő ellenőrzése. 

Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv). 



Megosztott figyelem; két, illetve több szempont 

egyidejű követése (a szövegben előforduló 

információk). Figyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a 

rendszerezés, a következtetés 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 

leszámlálás, sorba rendezés, gyakorlati 

problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban 

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál 

minden esetet meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba venni. Megosztott 

figyelem; két, illetve több szempont egyidejű 

követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e 

ismétlődés). 

Sikertelen megoldási kísérlet után újjal való 

próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. 

minden feltételre figyelt-e). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Geometria.  

Órakeret 

40 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás síkban és térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása 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). Eredmények összevetése a valósággal. Korábbi 

ismeretek mozgósítása. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A körrel kapcsolatos ismeretek bővítése: 

kerületi és középponti szög fogalma, kerületi 

szögek tétele; húrnégyszög fogalma, 

húrnégyszögek tétele. Látószög; látószögkörív 

Korábbi ismeretek felelevenítése, új ismeretek 

beillesztése a korábbi ismeretek rendszerébe. 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 

A hasonlósági transzformáció. 

A megmaradó és a változó tulajdonságok 

tudatosítása. 

Hasonló alakzatok. 
A megmaradó és a változó tulajdonságok 

tudatosítása: a megfelelő szakaszok hosszának 

aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a 

kerület, a terület, a felszín és a térfogat változik. 



A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 
Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek tudatos 

memorizálása. 

A hasonlóság alkalmazásai. 

Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló 

síkidomok kerületének, területének aránya. 

Új ismeretek matematikai alkalmazása. 

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű 

háromszögben. Két pozitív szám mértani 

közepe. 

Ismeretek tudatos memorizálása, alkalmazása 

szakaszok hosszának számolásánál, szakaszok 

szerkesztésénél. 

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. 

Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen. 
Modellek alkotása a matematikán belül; 

matematikán kívüli problémák modellezése: 

geometriai modell. 

Hasonló testek felszínének, térfogatának 

aránya. 
Annak tudatosítása, hogy nem egyformán változik 

egy test felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy 

nagyítjuk. 

Vektorok felbontása összetevőkre. 
Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés 

korábbi információkra. 

Vektorok a koordináta-rendszerben. 

Bázisvektorok, vektorkoordináták. 
Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások 

megjegyzése. Emlékezés definíciókra. 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és 

kotangense. 
 

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög 

szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű 

háromszög hiányzó adatainak kiszámítására. 

Távolságok és szögek számítása gyakorlati 

feladatokban, síkban és térben. A kiterjesztett 

szögfüggvényfogalom egyszerű alkalmazásai. 

A valós problémák matematikai (geometriai) 

modelljének megalkotása, a problémák önálló 

megoldása. 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg) 

tulajdonságai. 

A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának 

megértése. A permanencia-elv alkalmazása. Időtől 

függő periodikus jelenségek kezelése. 

A trigonometrikus függvények alkalmazása 

egyszerű egyenletek megoldásában. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Valószínűség számítás 

Órakeret 

10 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív 

gyakoriság, eloszlás), következtetések. Táblázat értelmezése, készítése. 



Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, 

ábrázolásában. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Valószínűségi kísérletek, az adatok 

rendszerezése, a valószínűség becslése. 

A rendelkezésre álló adatok alapján jóslás a 

bekövetkezés esélyére. 

Eseményekkel végzett műveletek. Példák 

események összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre. 

Elemi események. Események előállítása 

elemi események összegeként. Példák 

független és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei közötti 

kapcsolatok tudatosítása. Halmazműveletek és 

események közötti műveletek összekapcsolása. 

Véletlen esemény és bekövetkezésének 

esélye, valószínűsége. 
A véletlen esemény szimmetria alapján, logikai 

úton vagy kísérleti úton megadható, 

megbecsülhető esélye, valószínűsége. 

Kísérletek, játékok csoportban. 

A valószínűség matematikai definíciójának 

bemutatása példákon keresztül. 

A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság 

és a valószínűség kapcsolata. 

A valószínűség klasszikus modelljének 

előkészítése egyszerű példákon keresztül. 

A modell és a valóság kapcsolata. 

 

11. évfolyam 

Ez a szakasz az érettségire felkészítés időszaka is, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az 

elemző- és összegző képesség alakítása. Ebben a két évfolyamban áttekintését adjuk a korábbi évek 

ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles 

körben használható tudást is közvetítünk. Olyanokat, amelyekhez kell az előző évek alapozása, 

amelyek kissé összetettebb problémák megoldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható 

többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek mind a 

térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-

geometria elemeinek tanításával a matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a 

matematika komplexitását mutatjuk meg. 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más 

tantárgyakban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások és az információk kritikus 

értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia 

fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az 

adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, 

térfogatszámítás más tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A 

sorozatok, kamatos kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való 

jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk elkészítését, 

megtartását várjuk el a diákoktól. A matematikatörténet feldolgozása például alkalmas erre. Ez sokat 



segíthet abban, hogy a matematikát kevésbé szerető tanulók se tekintsék gondolkodásmódjuktól 

távol álló területnek a matematikát. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül 

számonkérésre 12 órát terveztünk. 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Számtan, algebra. Összefüggések, függvények, 26 óra 

2. Gondolkodási és megismerési módszerek 11 óra 

3. Valószínűség 13 óra 

4. Trigonometria 19 óra 

5. Koordináta geometria 26 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a 

kerettantervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
6 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 7 óra 

Az összes óraszám 108 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Számtan, algebra 

Órakeret 

26 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása 

megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más 

tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika 

épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak 

kiterjesztése követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság 

alkalmazása egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

n-edik gyök fogalma, azonosságai. 

A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének felismerése.  

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő 

esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, 

ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.  

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. 

Példák az azonosságok érvényben 

maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Ismeretek 

mozgósítása. 



Az exponenciális függvények. 

 

Permanenciaelv alkalmazása. 

A definíciók és a hatványozás azonosságainak 

közvetlen alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális 

egyenletre vezető valós problémák (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség 

alakulása, radioaktivitás). 

Exponenciális folyamatok a természetben és 

a társadalomban.  

valós problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok stb.).  

 

A logaritmus értelmezése.  

 

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány fogalma). 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

A logaritmusfüggvények vizsgálata. 

Logaritmus alapfüggvények grafikonja, 

jellemzésük. 

 

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus 

alapfüggvények grafikonja, jellemzésük. 

A logaritmusfüggvény mint az exponenciális 

függvény inverze. Függvénynek és inverzének 

a grafikonja a koordináta-rendszerben. 

 

Zsebszámológép használata, táblázat 

használata. 

Annak felismerése, hogy a technika fejlődésének 

alapja a matematikai tudás.  

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának 

felismerése. 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak 

közvetlen alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. 

logaritmus alkalmazásával megoldható egyszerű 

exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre vezető 

valós problémák (például: befektetés, hitel, 

értékcsökkenés, népesség alakulása, 

radioaktivitás). 

 

 



Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

11 óra 

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 

Sorbarendezési, leszámlálási problémák 

megoldása. Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási 

feladatok. A kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel. 

 

Modell alkotása valós problémához: 

kombinatorikai modell.  

. 

 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű 

jelölés megválasztásának jelentősége a 

matematikában.  

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. 

Fokszám összeg és az élek száma közötti 

összefüggés. 

 

Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra 

készítése. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

13 óra 

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 

Ismétlés, rendszerezés: eseményekkel végzett 

műveletek; példák események összegére, 

szorzatára, komplementer eseményre, egymást 

kizáró eseményekre;  

A matematika különböző területei közötti 

kapcsolatok tudatosítása. Halmazműveletek és 

események közötti műveletek összekapcsolása.  



elemi események. Események előállítása elemi 

események összegeként.. 

A valószínűség klasszikus modellje.  

 

A modell és a valóság kapcsolata. 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák. Ismeretek mozgósítása, tanult kombinatorikai 

módszerek alkalmazása. 

Statisztikai mintavétel. Valószínűségek 

visszatevéses mintavétel esetén, a binomiális 

eloszlás. Visszatevés nélküli mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi modell): a 

mintavételi eljárás lényege. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Trigonometria 

Órakeret 

19 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: 

távolságok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A matematika 

két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-

geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

A geometriai vektorfogalom.  

Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás). 

Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása. 

Vektorok felbontása összetevőkre. 

Vektorkoordináták 

Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés 

korábbi információkra. 

Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások. 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és 

kotangense. 

Tanult definíciók átismétlése 

Pithagoraszi összefüggés egy szög szinusza és 

koszinusza között. Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, illetve koszinusza között. 

A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz 

hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, 

használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása feladatok 

megoldásában. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. 

Trigonometrikus egyenletre vezető, 

háromszöggel kapcsolatos valós problémák. 

A problémához hasonló egyszerű probléma 

keresése.  



Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű 

trigonometrikus egyenlet. 

 

 

 

 

 

  

 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus 

alapfüggvények (sin, cos, tg). 

 

A kiterjesztés szükségességének, 

alapgondolatának megértése. Időtől függő 

periodikus jelenségek kezelése.  

 

A trigonometrikus függvények transzformációi: 

, ; ; . 

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és 

feltételek szerint. 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset viszonya (a 

derékszögű háromszög és a két tétel). 

Síkidomok kerületének és területének 

számítása. 

Ismeretek alkalmazása. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Koordináta geometria  

Órakeret 

26 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A matematika két területének (geometria és algebra) összekapcsolása: 

koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények 

Vektorok és rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése (algebrai 

vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió 

szemléletes fogalmának fejlesztése. 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, 

a háromszög súlypontjának koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

Két pont távolsága, a szakasz hossza.  Képletek értelmezése, alkalmazása. 

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcsolása. 

Az egyenes különböző megadási módjai. Az 

irányvektor, a normálvektor, az iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont 

egyidejű követése. 



Iránytangens és az egyenes meredeksége.  

A merőlegesség megfogalmazása skaláris 

szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevenítése, 

megfogalmazása algebrai alakban. 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuzamosságának, 

merőlegességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük 

felfedezhető összefüggések értése, használata.  

Két egyenes metszéspontja.  

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása algebrai 

eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, 

alkalmazása (elsőfokú, illetve másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása). 

A kör adott pontjában húzott érintője. A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai 

formában. Geometriai ismeretek mozgósítása. 

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása 

egyszerű síkgeometriai feladatok 

megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása algebrai 

eszközökkel.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

11. évfolyam 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A kombinatorikai problémához illő módszer önálló 

megválasztása. 

 – A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

 – Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség 

megértése. 

 – Feltétel és következmény biztos felismerése a 

következtetésben. 

 – A szövegben található információk önálló kiválasztása, 

értékelése, rendezése problémamegoldás céljából.  

 – A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 – A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani,.  

 – A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 

Számtan, algebra 

 – A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

 – A logaritmus fogalmának ismerete. 



 – A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása 

szöveg alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a 

valós számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

 – Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

 – Függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

 – Exponenciális folyamatok matematikai modelljének 

megértése. 

 – Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

 

Geometria 

 – Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák 

önálló kezelésében. 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Hosszúság és szög kiszámítása. 

 – Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

 – Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, 

vektorkoordináták ismerete, alkalmazása. 

 – A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör 

és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – A valószínűség matematikai fogalma. 

 – A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 



 – Mintavétel és valószínűség. 

 – A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi 

problémákat tudják értelmezni, kezelni.  

 

  



12. évfolyam 

 

Tematikai egység címe órakeret 

1. Összefüggések, függvények, sorozatok 16 óra 

2. Geometria 20 óra 

3. Rendszerező összefoglalás 52 óra 

Ellenőrzés, számonkérés 8 óra 

Az összes óraszám 96 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

16 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az 

időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóság. 

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. Ismerethordozók használata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számsorozat fogalma. A függvény 

értelmezési tartománya a pozitív 

egész számok halmaza.  

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel. 

Informatika: 

problémamegoldás 

informatikai eszközökkel 

és módszerekkel: 

algoritmusok 

megfogalmazása, 

tervezése. 

Számtani sorozat, az n. tag, az első 

n tag összege. 

Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata 

problémamegoldás során. 

 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n 

tag összege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata 

problémamegoldás során.  

A számtani sorozat, mint lineáris 

függvény és a mértani sorozat, mint 

exponenciális függvény 

összehasonlítása. 

Fizika; kémia, biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: exponenciális 

folyamatok vizsgálata. 

Kamatoskamat-számítás.  Különböző feltételekkel meghirdetett 

befektetések és hitelek vizsgálata; a 

hitel költségei, a törlesztés módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az 

eladósodás veszélye.  

Földrajz: a pénztőke 

működése, a monetáris 

világ jellemző 

folyamatai, hitelezés, 

adósság, eladósodás. 



Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. 

százalékszámítás). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a család 

pénzügyei és 

gazdálkodása, 

vállalkozások. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Geometria 

Órakeret 

20 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolságok, 

szögek, terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása. A matematika két 

területének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. 

Emlékezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mértani testek csoportosítása. 

Hengerszerű testek (hasábok és 

hengerek), kúpszerű testek (gúlák 

és kúpok), csonka testek (csonka 

gúla, csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos 

ábra alkotása; síkmetszet elképzelése, 

ábrázolása. Fogalomalkotás közös 

tulajdonság szerint (hengerszerű, 

kúpszerű testek, poliéderek). 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata 

(térgeometriai 

szimulációs program). 

 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszínének, 

térfogatának kiszámítása. 

Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell 

alkotása: geometriai modell. 

Ismeretek megfelelő csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata 

(térgeometriai 

szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felszín, térfogat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

52 óra 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. 

Alkotás és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások 

adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és 

számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai. 

A problémának megfelelő 

szemléltetés kiválasztása (Venn-

diagram, számegyenes, koordináta-

rendszer). 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 

műveletek. 

Szövegértés. A szövegben található 

információk összegyűjtése, 

rendszerezése. 

Filozófia: logika - a 

következetes és 

rendezett gondolkodás 

elmélete, a logika 

kapcsolódása a 

matematikához és a 

nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy 

bizonyos, nemrég 

történt esemény 

információinak 

begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, 

ezek összehasonlítása, 

elemzése, az 

igazságtartalom 

keresése, a manipulált 

információ felfedése. 

Navigációs eszközök 

használata 

A halmazelméleti és a logikai 

ismeretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű használata.  

Definíció és tétel. A tétel 

bizonyítása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciókra és 

tételekre, alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás közötti 

különbség megértése. Néhány 

tipikusan hibás következtetés 

bemutatása, elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási 

feladatok. Egyszerű feladatok 

megoldása gráfokkal. 

Sorba rendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése gráffal. 
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Műveletek értelmezése és 

műveleti tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak konkrét 

megjelenései: valós számok halmazán 

értelmezett műveletek, 

halmazműveletek, logikai műveletek, 

műveletek vektorokkal, műveletek 

vektorral és valós számmal, 

műveletek eseményekkel. 

 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. 

Számológép használata, értelmes 

kerekítés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alapvető 

adózási, biztosítási, 

egészség-, nyugdíj- és 

társadalombiztosítási, 

pénzügyi ismeretek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, 

értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő 

kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, hatványozás 

azonosságai, logaritmus 

azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. 

Az azonosságok szerepének ismerete, 

használatuk. Matematikai fogalmak 

fejlődésének bemutatása pl. a 

hatvány, illetve a szögfüggvények 

példáján. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: képletek 

használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldása. Algebrai megoldás, 

grafikus megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens 

átalakítások. A megoldások 

ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási 

módszer önálló kiválasztása. 

Az önellenőrzésre való képesség. 

Önfegyelem fejlesztése: sikertelen 

megoldási kísérlet után újjal való 

próbálkozás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 

egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű 

exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és 

egyenlőtlenségtípusok önálló 

megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása. 

A tanult megoldási módszerek biztos 

alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 

vezető gyakorlati életből vett és 

szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, 

vizsgálatok a modellben, ellenőrzés.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 
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ismeretek: matematikai 

modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A 

függvények tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos 

felidézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, szélsőérték, monotonitás, 

periodicitás, paritás fogalmak 

alkalmazása konkrét feladatokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása és 

tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyzetekben 

(grafikonok felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: cxf +)( , 

)( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . Eltolás, 

nyújtás és összenyomás a tengelyre 

merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két területe 

között: függvénytranszformációk és 

geometriai transzformációk. 

 

Függvényvizsgálat a tanult 

szempontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósítása.  

 Függvények használata valós 

folyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása matematikai 

modell készítésében. 

Fizika, kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: matematikai 

modellek. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, 

ponthalmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, 

távolsága, szöge. 

Távolságok és szögek kiszámítása. 

Valós problémában a megfelelő 

geometriai fogalom felismerése, 

alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. 

Távolságok és szögek vizsgálata a 

transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. 

Szimmetriák. 

Szerepük felfedezése művészetekben, 

játékokban, gyakorlati jelenségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó tételek 

és alkalmazásuk.  

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 
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A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei. Összefüggések a 

háromszög oldalai, oldalai és szögei 

között. 

A derékszögű háromszög oldalai, 

oldalai és szögei közötti 

összefüggések. 

A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, 

alkalmazása. 

Négyszögekre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek 

tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordinátái. 

Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése a 

fizikai vektorfogalomtól a 

rendezett szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. 

Két alakzat közös pontja. 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: 

módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 

választott mutatók segítségével. A 

reprezentatív minta jelentőségének 

megértése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a tartalom 

értékelése hihetőség 

szempontjából; a szöveg 

hitelességével 

kapcsolatos tartalmi 

elemek magyarázata; a 

kétértelmű, 

többjelentésű tartalmi 

elemek feloldása; egy 

következtetés alapját 

jelentő tartalmi elem 

felismerése; az olvasó 
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előismereteire alapozó 

figyelemfelhívó jellegű 

címadás felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Véletlen esemény valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a 

klasszikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének 

felfedezése a termelésben, a pénzügyi 

folyamatokban, a társadalmi 

folyamatokban.  

A szerencsejátékok 

igazságtalanságának és a 

játékszenvedély veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan: 

szenvedélybetegségek 

és rizikófaktor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, igazsághalmaz, 

megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. Művelet, 

műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. 

Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, 

mennyiségi jellemző (távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). 

Matematikai modell. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével 

tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani  

– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, 

alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

 

Számtan, algebra 

– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

– A logaritmus fogalmának ismerete. 
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– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét 

esetekben probléma megoldása céljából. 

– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

– Függvénytranszformációk végrehajtása. 

– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati 

alkalmazások. 

– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen 

átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

 

Geometria 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és 

egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 

Valószínűség, statisztika 
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– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

– A valószínűség matematikai fogalma. 

– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

– Mintavétel és valószínűség. 

– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák 

a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

Összességében 

– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 

becslésére. 
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BIOLÓGIA – EGÉSZSÉGTAN 
A 2019/2020-as tanévtől kezdve az ágazatainkra vonatkozó  szakgimnáziumi kerettantervben nem 

szerepel a természettudományos tantárgyak között a biológia. 

11–12. évfolyam 

E tanulási szakasz célja az emberi szervezet felépítésének és működésének, az ember testi és lelki 

egészségének, a természeti környezetbe való beilleszkedésének vizsgálata. Az elméleti háttér 

ismerete párosul a természettudományos gondolkodás módszereivel és a vizsgálódáshoz szükséges 

gyakorlati készségekkel, ezzel elősegítve a tanulás tanítását is. A mindennapi élettel való 

kapcsolódások az érdeklődés felkeltését és a tudás alkalmazását egyaránt szolgálják, egyben erősítik 

a gazdasági nevelést és a pályaorientációt. Megjelennek a biológiai szerveződés egymásba épülő 

szintjei, a különféle élő rendszerek és a közöttük lévő összefüggések. Megismerésük során a tanulók 

követik az anyag, az energia és az információ szempontjait, megfigyelhetik az állandóság és változás 

jelenségeit. Az ember minél mélyebb megismerése érdekében nem csak a testi felépítést, hanem a 

lelki alkatot, az önismerettel és a társas magatartással összefüggő problémákat is vizsgálják. Ezek a 

biológiai ismeretek megalapozzák a tanulók önismeretét és társas kultúráját, felkészítik őket testi és 

lelki egészségük tudatos fejlesztésére, megőrzésére. Ez a cél összekapcsolódik a másokért érzett 

felelősségvállalással, ezzel a közösségi érzést, a hazafias nevelést is erősítve. Az élettelen és az élő 

természet kapcsolatába, az életközösségek bioszféra szintjéig követhető felépülésébe és 

működésébe való bepillantás formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot szolgáló 

közösségi cselekvésben való aktív állampolgári részvétel képességét.  

(11. évfolyam) 

 Témakör 
Óraszám 

 

1. Sejtjeinkben élünk – A sejt 10 óra 

2. Szépség, erő, ügyesség – Az emberi test 12 óra 

3. Szorgos szerveink – A szervezet anyagforgalma 15 óra 

4. Védelmi vonalaink – Az immunrendszer és a bőr 10 óra 

5. Egyensúly és alkalmazkodás – Az életműködések szabályozása 14 óra 

6. 
Vagyok, mint minden ember... Az ember egyéni és társas 

viselkedése 
9 óra 

 Rendszerező összefoglalás 2 óra 

 

 

Tematikai egység Sejtjeinkben élünk - A sejt 
Órakeret 10 

óra 
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Előzetes tudás 
A sejt felépítése, fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi sejt 

megkülönböztetése. Szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejt biológiai szerveződési szintként való meghatározása. Rendszer és 

környezet összefüggéseinek alkalmazása a sejt felépítésének és 

működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüggések 

megértése, a szerkezet és a kémiai felépítés összekapcsolása. Anyag, 

energia és információ fogalmainak alkalmazása a sejtben végbemenő 

folyamatok értelmezése során. Állandóság és változás értelmezése a 

sejtben zajló folyamatok vonatkozásában.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek, 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen sajátos fizikai-, kémiai 

jellemzői vannak a sejteknek? 

A környezet fizikai hatásai és az 

életlehetőségek közötti 

összefüggések. 

A víz biológiai szempontból fontos 

jellemzői. A sejtplazma mint oldat.  

A környezeti koncentráció hatása.  

A sejteket felépítő szerves anyagok 

fontosabb típusai, sajátos biológiai 

funkciói.  

 

Hogyan működik a sejt, mint 

bonyolult vegyi üzem? 

Az enzimműködés lényege, 

jelentősége.  

A sejteket károsító fizikai és kémiai 

hatások főbb típusai. 

 

Miért igényelnek a sejtek energiát? 

Hogyan juthatnak hozzá? 

A biológiai folyamatok energetikai 

összefüggései. Az ATP szerepe. 

Felépítő anyagcsere: fotoszintézis.  

Lebontó anyagcsere: sejtlégzés, 

erjedés. 

Az élő állapot fizikai feltételeinek, 

határainak meghatározása. 

Rendszer és környezet 

összefüggésének elemzése. 

Az élő rendszerek sajátos kémiai 

összetételének ismerete, a bennük 

végbemenő kémiai folyamatok 

szabályozottságának belátása.  

A fizikai hatások élőlényekre 

gyakorolt hatásának elemzése, 

egyszerű kísérletek elvégzése, 

értelmezése. 

 

Az élő rendszerek 

energiaszükségletének megértése, a 

sejtszintű energiaátalakító 

folyamatok lényegének ismerete. 

 

A sejtműködés szabályozottságának 

felismerése, általánosítása az élő 

állapotra. 

Fizika: diffúzió, ozmózis; 

hő, hőmérséklet; 

elektromágneses 

hullámok, hullámhossz; 

energia fogalma, 

mértékegysége, formái 

és átalakíthatósága, 

potenciál, feszültség. 

 

Kémia: fontosabb fémes 

és nem fémes elemek; 

szerves vegyületek 

sajátosságai, csoportjai; 

kémhatás, pH; ion; 

oldódás, oldatok 

koncentrációja, kémiai 

kötés, katalízis, 

katalizátor. 

 

Matematika: a 

mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal; a 

számok értelmezése a 

valóság mennyiségeivel, 

nagyságrendek; hossz-, 

terület-, felszín-, 

térfogatszámítás; 

halmazok használata, 

osztályokba sorolás, 

rendezés. 
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A folyamatok alapegyenlete, 

energiamérlege. 

 

Hogyan képesek a szervezet sejtjei 

összehangolni a működésüket?  

A sejtmembrán jelforgalmi 

funkciója. A kémiai kommunikáció, 

anyagfelvétel és -leadás módjai.  

Informatika: az 

információ fogalma, 

egysége 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, enzim, kicsapódás, lebontó és felépítő anyagcsere, sejtlégzés, 

erjedés, fotoszintézis, mitokondrium, zöld színtest. 

 

 

Tematikai egység Szépség, erő, ügyesség - Az emberi test 
Órakeret 12 

óra 

Előzetes tudás 

A gerinces testfelépítés alapvető jellemzői. Az ember fő testtájai, arányai és 

szimmetriái. Az emberi egyedfejlődés főbb szakaszai. A csont szöveti 

szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi csontváz fő elemei. A 

harántcsíkolt izomszövet felépítése. Az izomműködés alapvető mechanikai 

elvei. A törzs és a végtagok mozgásképességét kialakító szervrendszerek 

felépítése és működése. A mozgás és az egészség közötti alapvető 

összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ember megismerésével és egészségével összefüggő tudatosabb testkép 

kialakítása. A testképen alapuló önelfogadás erősítése. Az emberi 

mozgásképesség mélyebb megértése, a szervrendszerek felépítésének és 

működésének kapcsolatba hozása. A biológiai szerveződési szintek együttes 

kezelése a mozgásképességgel összefüggő magyarázatokban. A kémiai 

felépítés és a működés kapcsolatának értelmezése a csont és az izom 

vonatkozásában. Állandóság és változás szemléleti alkalmazása az 

izomösszehúzódás, az izommozgás és a mozgásképesség fejlődése 

esetében. A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló 

tudatos életmód iránti igény kialakítása, erősítése. Az egészség megőrzendő 

értékként való tudatosítása. A testi és lelki egyensúly kapcsolatának, 

együttes jelentőségének elfogadtatása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek, 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen külsődleges, formai jellegek 

figyelhetők meg az emberi testen?  

Szimmetria, testtájak és arányok. A 

felegyenesedett testtartás, 

gerincoszlop alakja, tartáshibák. 

Az emberi test szimmetria 

viszonyainak bemutatása, a fő 

testtájak megnevezése. Érvek 

gyűjtése a helyes testtartás 

fontosságáról. 

Matematika: Halmazok 

használata; 

tulajdonságok kiemelése, 

analizálása. Szimmetria; 

forma, arányok 

összehasonlítása, 
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A testi jellegek eltérései, 

átlagértékek és szélsőségek. Az 

emberi rasszok jellemző testi 

jellegei.  

 

Milyen kép él bennünk a testünkről? 

El tudjuk-e fogadni a saját 

testünket? 

Testkép és lelki egyensúly 

összefüggése. A normál testsúly, 

testalkat megőrzésének fontossága.  

A megjelenés, a testkép 

módosításának lehetőségei, 

előnyök, mellékhatások, veszélyek. 

 

Milyen a csont összetétele, szöveti 

és szervi felépítése? Hogyan 

kapcsolódnak egységes rendszerré a 

csontjaink? 

A csont szilárdsága és rugalmassága, 

a kémiai összetétel és a szöveti-, 

szervi felépítés főbb jellemzői. A 

csontok formai típusai, kapcsolódási 

formái.  

 

Miként alakítják ki az izmok testünk 

mozgásképességét? 

A vázizmok összehúzódási 

képessége. A hajlító és feszítő izmok 

működése néhány példán. Az 

Emelőelv érvényesülése. Az izomerő 

és munka értelmezése.  

 

Milyen összefüggés van az életmód, 

munka és a mozgásszervrendszer 

állapota között? 

A fizikai terhelés hatása a 

csontozatra és az izomzatra. A 

munkaterhelés lehetséges hatása, 

az alkalmazkodás módja.  

Az emberi fajra jellemző testi 

sokféleség okainak vizsgálata 

példákon. 

 

A saját testtel kapcsolatos ismeretek 

elmélyítése, képzetek formálása, 

tévképzetek felszínre hozása, 

korrigálása. Önismeretet fejlesztő 

csoportmunka feladatok.  

 

A csontok szerkezete, összetétele és 

funkciója közötti összefüggések 

felismerése. A csontok egymással és 

az izmokkal való kapcsolódási 

módjainak összefüggésbe hozása a 

mozgásképességgel. Metszetek és 

makettek használata. 

 

Az izomösszehúzódás szöveti szintű 

értelmezése. Az izomzat 

hierarchikus felépítésének, 

rendszerszerűségének felismerése. 

A szövet-, szerv- és szervezetszintű 

működések összefüggésbe hozása. 

Mechanikai elvek alkalmazása. 

A testi képességek, adottságok és a 

munkavégzés, munkaformák 

összefüggésének elemzése. 

 

Adatgyűjtés a mozgásszegény 

életmód egészségkárosító 

hatásairól. A rendszeres 

testmozgással kapcsolatos szokások 

és tapasztalatok felmérése az 

osztály tanulóinak körében.  

 

Az önvizsgálatok és rendszeres 

szűrővizsgálatok fontosságának 

belátása. 

osztályokba sorolása, 

rendezése különféle 

tulajdonságok szerint. 

 

Vizuális kultúra: formák 

arányviszonyai; vizuális 

reklámok. 

 

Földrajz: kontinensek 

földrajza, népek, 

népcsoportok. 

 

Fizika: sűrűség, 

szilárdság, rugalmasság; 

erő, munka, energia; 

egyszerű gépek. 

 

Kémia: a víz; kalcium és 

vegyületei; fehérjék; 

kolloid állapot. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

emberábrázolás a 

képzőművészetben, 

filmben és irodalomban; 

a divat. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra, 

prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés; 

a helyes testtartás; 

gerincvédelem; a fittség 

jellemzői. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: testbeszéd, 

arcjáték. 
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Hogyan előzhetők meg a 

mozgásszervi megbetegedések, 

sérülések? Milyen elsősegély 

alkalmazható sérülések esetén?  

A mozgásszegény életmód káros 

következményei. Szűrővizsgálatok 

lehetősége, fontossága. 

A bemelegítés, erősítés, nyújtás 

biológiai alapjai, fontossága. 

Sérülések típusai, alapvető 

elsősegélynyújtási ismeretek. 

 

Hogyan növelhető a fizikai 

teljesítőképesség? 

Az edzés és a fizikai teljesítmény 

összefüggése. Étrend, 

táplálékkiegészítők, 

teljesítménynövelők - előnyök, 

hátrányok, veszélyek. 

A balesetmegelőzés teendőinek 

összegyűjtése különböző 

élethelyzetekben (pl. sportolás, 

házimunka, közlekedés). 

Elsősegélynyújtás megismerése a 

vizsgált baleseti sérülések körében. 

Az edzettség, fittség állapotának 

biológiai leírása, vizsgálata és 

értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bilaterális szimmetria, testkép, testtartás, rassz, rasszjelleg, normál testsúly, 

túlsúly, elhízás, táplálkozási zavar, reflex, ízület, csontsűrűség, izom, ín, szalag, 

bemelegítés, nyújtás, izomösszehúzódás, relaxáció. 

 

Tematikai egység Szorgos szerveink - A szervezet anyagforgalma 
Órakeret 15 

óra 

Előzetes tudás 

Tápanyagok, a tápcsatorna szakaszai, emésztés és felszívódás. 

Élelmiszerminőség, a tudatos vásárlás szempontjai. Az egészséges 

táplálkozás étrendi összefüggései. Testsúlyproblémák okai és 

következményei.  

Légutak, tüdő, légcsere és gázcsere. A sejtlégzés folyamata. A 

légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros szenvedélyek. 

A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. Vércsoportok. Nyirok, 

nyirokkeringés. A szív és a keringési rendszer felépítése és működése.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyagforgalom beillesztése a szervezet egészének önfenntartó 

működésébe. A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi 

szemlélet alakítása. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, 
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értékrendek, gyakorlati készségek fejlesztése az emésztési folyamatok és a 

máj élettani szerepének megértésén, értelmezésén keresztül. 

A légzőrendszer felépítésének és működésének megismerésén keresztül a 

légzőrendszerre ható környezeti hatások felismerése, megbetegedésekkel 

való kapcsolatának megértése. A levegőminőség védelmére irányuló 

cselekvési lehetőségek felismerése, az egészségmegőrzést szolgáló 

attitűdök alakítása. 

Az anyagfelvevő, szállító és kiválasztó folyamatok rendszerszintű 

értelmezése. A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a 

megelőzést lehetővé tévő életmód megismerése, attitűdök fejlesztése. 

Elsősegélynyújtás elsajátítása alapvető vérzéseknél és szívmegálláskor. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek, 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi történik az elfogyasztott ételekkel 

a szervezetünkben?  

A tápcsatorna szakaszai. Az emésztés 

fogalma, emésztőnedvek, a folyamat 

lépései. A tápanyagok felszívódása. A 

tápcsatorna mozgása. A máj 

elhelyezkedése és szerepe a 

szervezet működésében.  

Milyen okai és következményei 

lehetnek a túlsúlynak, az elhízásnak, 

illetve az alultápláltságnak? 

Testtömegindex, normál testsúly, 

túlsúly és elhízás következményei és 

emelkedő kockázatok. Tápanyagok 

fajlagos energiatartalma. Az 

alultápláltság, éhezés jelei, 

következményei. 

Milyen minőségi szempontokat kell 

figyelembe venni a helyes táplálkozás 

érdekében? Mit jelent az élelmiszer 

összetétel és minőség? 

A kiegyensúlyozott, változatos étrend 

jelentősége. Fehérjebevitel, élelmi 

rostok, vitaminok forrásai, hatásaik 

és jelentőségük.  

A tápcsatorna felépítése és a 

benne végbemenő folyamatok 

élettani céljának, fő lépéseinek 

értelmezése.  

A máj funkciójának elemzése. 

 

A normál testsúly megőrzése 

jelentőségének belátása, 

bizonyítékok gyűjtése a túlsúly és 

az elhízás kockázatairól.  

Életmódhoz igazodó 

étrendtervezés, ezzel kapcsolatos 

adatok, táblázatok kezelése, 

használata. 

 

A fontosabb emésztőszervi és 

anyagcsere-betegségek tünetei, 

kezelésük, az orvoshoz fordulás 

szükségessége. Ismertető 

összeállítása a szájhigiéné és a 

rendszeres fogápolás helyes 

gyakorlatáról.  

 

A légutak és a tüdő felépítése 

alapján a bennük végbemenő 

élettani folyamatok értelmezése. A 

légcsere biomechanikai szempontú 

Kémia: Aminosavak. 

fehérjék szerkezete; 

katalizátor. Reakcióhő; 

lipidek, szteroidok, 

koleszterin; glükóz, 

keményítő, cellulóz; vas 

és vegyületei, komplex 

vegyületek; kémhatás, 

pH; oldószer, oldat; 

ionvegyületek; kolloid 

rendszerek, koaguláció; 

oldatok koncentrációja; 

ozmózis. 

 

Fizika: diffúzió; tömeg, 

súly; energia, munka; 

gázok nyomása, 

áramlások; sűrűség; 

nyomás; diffúzió, 

ozmózis; elektromos 

áram. 

 

 

Testnevelés és sport: 

életvezetés, 

egészségfejlesztés. 
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Melyek a táplálkozással összefüggő 

gyakoribb megbetegedések, mit 

tehetünk a megelőzésük érdekében? 

Az élelmiszer higiénia fogalma, 

gyakorlati szempontjai. A normál 

bélflóra jelentősége. Élelmiszer 

allergia, felszívódási és emésztési 

rendellenességek. A tartós stressz 

emésztőrendszerre gyakorolt hatása. 

Az emésztőrendszer rosszindulatú 

daganatos megbetegedéseinek 

kockázati tényezői. 

Hogyan megy végbe a ki- és belégzés 

folyamata? Hogyan változik a be- és 

kilégzett levegő összetétele?  

A felső- és alsó légutak felépítése. A 

ki- és belégzés folyamata, 

légzőizmok.  

A gázcsere fogalma és feltételei. A 

hemoglobin szerepe, jelentősége.  

Vitálkapacitás, légzési perctérfogat 

fogalma.  

Melyek a gyakoribb légzőszervi 

megbetegedések, mit tehetünk a 

megelőzés érdekében? 

Levegőminőség jelentősége, 

jelentősebb légszennyező anyagok és 

szűrésük módjai. 

Kockázatok, kórképek, megelőzési és 

gyógyítási lehetőségek. 

 

Mi a szerepe a szervezet belső 

környezetét alkotó folyadéktereknek?  

Belső környezet fogalma, 

folyadékterek típusai, 

szabályozottságának élettani 

jelentősége.  

 

Miből áll, hogyan keletkezik, hogyan 

és miért alvad meg a vér? 

leírása. A gázcsere folyamatának és 

biológiai szerepének magyarázata. 

 

A fontosabb légzőszervi 

betegségek kockázatainak, 

tüneteinek összehasonlítása, 

azonosítása. 

Az egészséges környezettel, 

életvitellel kapcsolatos gyakorlati 

teendők összegyűjtése (pl. 

légzésvédelem, higiénia). 

 

A külső és a belső környezet 

értelmezése, a szabályozottság 

élettani jelentőségének 

felismerése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vér összetételét, állapotát 

jellemző fontosabb adatok 

elemzése. 

A véralvadás folyamatának és 

biológiai jelentőségének 

megértése, a trombózisos 

Földrajz: a Föld légköre; 

alapgázok és szennyezők. 
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A vér és a szövetközti nedv, ill. a 

nyirok keletkezése, összetétele, 

funkciói. A vér oldott és sejtes 

elemei. A véralvadás élettani 

jelentősége, a folyamat fő lépései és 

tényezői. A vérrög képződés 

kockázati tényezői és 

következményei. 

Hogyan működik a szívünk? Mi az 

erek feladata?  

A szív fölépítése, működésének 

szakaszai. A szívritmus, pulzusszám, 

pulzustérfogat és perctérfogat 

összefüggése. Értípusok, artéria, 

véna, kapilláris felépítése, funkciója.  

Vérkörök. Vérnyomás fogalma, 

mérése, normál értékei. 

Hogyan szabályozza a szervezet a 

testfolyadékok összetételét, 

mennyiségét?  

A vese szervi felépítése, a 

vesetestecske részei, működése. A 

vizelet képzése. A folyadékbevitel és 

a sófogyasztás összefüggése, a 

vérnyomásra gyakorolt hatásuk. 

 

Melyek a szív és érrendszeri 

megbetegedések kockázati tényezői, 

gyakoribb típusai? Mit tehetünk a 

megelőzésük érdekében? 

Érelmeszesedés, trombózis, 

infarktus, szélütés. Kockázatot 

jelentő élettani jellemzők Az 

érrendszer állapota és az életmód 

közötti összefüggések.  

 

Milyen elsősegélynyújtás 

alkalmazandó vérzések, szívműködési 

zavarok vagy keringésleállás esetén? 

Vérzéstípusok és ellátásuk. A 

fertőtlenítés fontossága. A 

szívinfarktus előjelei, teendők a 

betegségekkel való összefüggésbe 

hozása. 

 

Az érrendszer és a szív 

felépítésének, a bennük 

végbemenő élettani folyamatok 

értelmezése. 

 

A vese felépítése, a benne 

végbemenő élettani folyamatok 

értelmezése. 

 

Ismeretterjesztő anyag 

összeállítása a szív és érrendszeri 

betegségek megelőzésének 

lehetőségeiről, idejében való 

felismerése jelentőségéről, az ezzel 

kapcsolatos teendőkről. 

 

Alapfokú elsősegélynyújtási 

(különböző vérzések ellátása) és 

újraélesztési gyakorlat 

(helyzetfelismerés és beavatkozás). 
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felismerés esetén. Az alapvető 

újraélesztési protokoll. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, élelmiszerminőség, étrend, energiatartalom, mennyiségi és minőségi 

éhezés, túlsúly, elhízás, tápcsatorna, emésztőenzim, emésztés, felszívódás, 

higiénia, allergia. 

Légcsere, gázcsere, légút, léghólyag, légzési perctérfogat, vitálkapacitás, 

hemoglobin, gége, hangszalag, allergia, asztma. 

Belső környezet, folyadéktér, szabályozott állapot, vér, nyirok, véralvadás, 

trombózis, artéria, véna, vérkör, kamra, pitvar, szívbillyentyű, szívciklus, 

perctérfogat, vérnyomás, homeosztázis, újraélesztés. 

 

 

Tematikai egység Védelmi vonalaink - Az immunrendszer és a bőr 
Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás 

A vér összetétele, vérsejttípusok. A fehérvérsejtek feladatai. Nyirok, 

nyirokkeringés, nyirokszerv fogalma, funkciói. Belső környezet fogalma. 

Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány fogalma. 

Antibiotikumok hatása, jelentősége. A bőr felépítése, rétegei, függelékei. A 

bőr főbb funkciói. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

Az immunrendszer szerepének, jelentőségének felismerése. A saját/idegen 

megkülönböztetésen alapuló védelmi mechanizmus megértése. Az 

autoimmun folyamatok értelmezése néhány gyakoribb betegség (pl. 

allergia) példáján. A rákbetegségek és az immunrendszer állapota közötti 

összefüggés megértése. Az immunrendszert erősítő, egészséges életmód 

jellemzőinek ismerete, alkalmazást segítő attitűdök erősítése. A bőrt 

veszélyeztető hatások felismerése, a megelőzést szolgáló életviteli 

szokások, ápolási eljárások megismerése. A testi-lelki egészség megőrzése 

iránti igény erősítése, a személyes felelősség tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan győzi le szervezetünk a 

fertőzéseket? Miért következhet be 

az átültetett szervek kilökődése? 

A veleszületett immunitás fogalma, 

folyamata. Gyulladás. A szerzett, 

specifikus immunitás jellemzői. A 

nyiroksejtek típusai és funkciói. 

Antigén és antitest fogalma, 

reakciója.  

 

Az immunrendszer területeinek, 

komponenseinek és működésének 

összefüggésbe hozása. 

 

Alapvető közegészségügyi és 

járványtani ismeretek alkalmazása a 

mindennapi életvitelben. A 

védőoltások indokoltságának 

elfogadása, hatékonyságuk biológiai 

magyarázata. 

Kémia: fehérjék 

harmadlagos szerkezete; 

cukrok, poliszacharidok, 

lipidek; zsírok, kémhatás; 

mosó- és tisztítószerek. 
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Miért van szükség a védőoltásokra? 

Mi a magyarázata a 

védőhatásuknak? 

Kórokozó, fertőző és megbetegítő 

képesség, helyi és világjárvány. 

Passzív és aktív immunizálás. Az 

immunizálás közegészségügyi 

előnyei. Gyakoribb védőoltások. 

 

Mi gyengíti és mi erősíti 

immunrendszerünket? Milyen 

következménye lehet a meggyengült 

immunvédelemnek?  

Az immunrendszer és a lelki állapot 

közötti összefüggés. A tartós, nem 

kezelt stressz immunvédelmet 

gyengítő hatása. A HIV fertőzés és az 

immunrendszer gyengülése közötti 

összefüggések, az AIDS betegség. Az 

allergia és az asztma immunológiai 

háttere.  

 

Milyen feladatokat lát el a bőrünk? 

Mit jelez testünk állapotából? 

A bőr funkciói. A bőr rétegei, szöveti 

felépítésük. Felépítés és működés 

összefüggései.  A bőr mikrobái, 

bőrflóra. Bőrhibák típusai, okai. A 

bőr regenerációja, sebgyógyulás. 

 

Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? 

Melyek a bőr gyakoribb 

megbetegedései, mit tehetünk 

megelőzésük érdekében?  

A bőr higiénéje. Kiszáradás elleni 

védelem, táplálás.  

A bőrallergia okai, tünetei. A 

napsugárzás (UV) károsító hatása, a 

bőrrák felismerhetősége, 

veszélyessége.  

 

A testi és lelki egészség közötti 

összefüggés belátása, biológiai 

érvekkel való alátámasztása. A 

tartós stressz kezelésével 

összefüggő, egészségmegőrzést 

szolgáló életvitel jellemzőinek 

összegyűjtése. 

 

A bőr funkcióinak beillesztése a 

szervezet szintű működésbe. 

Felépítés és működés szempontú 

folyamatértelmezés. 

 

Személyi higiéné biztosításával, a 

bőr ápolásával és 

egészségmegőrzésével kapcsolatos 

szokások, életmód tudatosulása. 

Fizika: hő, hőáramlás, 

párolgás; 

elektromágneses 

sugárzások spektruma, 

UV sugárzás, dózis. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: középkori 

járványok. 

 

Testnevelés és sport: 

mozgáskultúra; 

prevenció, életvezetés, 

egészségfejlesztés; 

higiéniai ismeretek. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett immunitás, antigén, antigén 

felismerés, antitest, nyiroksejt, védőoltás, immunizálás; hám, irha, bőralja, 

szőrtüsző, verejtékmirigy, faggyúmirigy, érző idegvégződés, bőrallergia. 

 

 

Tematikai egység 
Egyensúly és alkalmazkodás - Az életműködések 

szabályozása 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. Mirigy fogalma, típusai. A vérkeringés, 

érhálózat, vér összetétele. Hormon fogalma, a hormonális szabályozás elvi 

alapjai (vércukorszint szabályozása). Az idegi szabályozás alapelve. Az 

idegszövet felépítése, előfordulása és funkciói. Elemi idegi folyamatok, 

ingerület keletkezése és vezetése. Környéki és központi idegrendszer 

megkülönböztetése. Reflex fogalma. Érzékek és érzékszervek, a szem és a 

fül felépítése. A gerincvelő elhelyezkedése, szerkezete és funkciója. Az agy 

részei, kapcsolatai és főbb funkciói. A stressz biológiai értelmezése. Az 

idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek veszélyei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A külső és belső érzékelés összefüggésbe hozása a szabályozott belső 

állapottal. A hormonális szabályozás konkrét mechanizmusainak 

értelmezése. A teljesítményfokozó hormonális szerek veszélyeinek 

felismerése, használatuk elutasítása. Hormonális rendellenességre 

visszavezethető betegségek, gyakoribb kórképek megismerése. Az idegi és 

hormonális szabályozás közötti kapcsolat felismerése. Az agyi funkciók 

hierarchikus egymásra épülésének felismerése. Az idegrendszeri 

megbetegedések kockázati tényezőinek felismerése, a gyakoribb 

betegségtípusok megismerése, a megelőzést szolgáló életmód- tanácsok 

elfogadása. A mentálhigiéné értelmezése, lehetőségeinek megismertetése. 

A tudatmódosító, függőséget okozó szerek elutasítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek, 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan képes a szervezet 

szabályozni belső állapotát? 

Vezérlés és szabályozás különbsége. 

A szabályozókör fogalma, elemei. A 

negatív visszacsatolás működési 

elve, biológiai szerepe.  

 

Milyen szabályozó rendszerek 

működnek a szervezetünkben? 

Milyen kapcsolat van közöttük? 

Az idegi és a hormonális szabályozás 

lényegi jellemzői, különbségek, 

Az élő állapot értelmezése, 

feltételeinek megfogalmazása. A 

szabályozottság jelentőségének 

felismerése.  

 

A hormonhatás megértése, a 

hormon-receptor kapcsolódás 

jelentőségének felismerése. A 

hormonális és az idegi szabályozás 

időbeli jellemzőinek és 

hatásterületeinek összehasonlítása. 

Kémia: lipidek, 

szteroidok; peptidek; 

glükóz, glikogén; jód, 

komplex vegyületek; 

kalcium és vegyületei; a 

molekulák szerkezete, 

ionok. 

 

Fizika: elektromosság, 

töltéshordozó; potenciál, 

feszültség; látható fény, 

domború lencse 

képalkotása, 
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munkamegosztás. A hormonális 

szabályozás hierarchikus felépítése. 

Az idegrendszeri ellenőrzés 

érvényesülése, agyalapi mirigy 

hormonok, szabályozásuk és 

hatásaik. 

 

Melyek a szervezet belső 

egyensúlyára ható legfontosabb 

hormonok, hol termelődnek és mi a 

hatásuk?  

A hormonhatás jellemzői, hormon és 

receptor összefüggése. A 

vércukorszint szabályozása. A 

pajzsmirigy hormonjai, hatásuk. A 

kalciumszint szabályozása. A 

mellékvese hormoncsoportjai, fő 

hatásterületeik. 

 

Mely rendellenességek, betegségek 

vezethetők vissza valamely 

hormonális zavarra?  

A szerzett cukorbetegség kockázati 

tényezői, felismerése, lehetséges 

következményei és kezelésük. 

Növekedési rendellenességek. 

Pajzsmirigy betegségek. Hormonok, 

hormonhatású szerek a 

környezetünkben, lehetséges 

veszélyek. A hormonális dopping 

módszerei, veszélyei. 

 

Hogyan működnek az idegsejtjeink?  

Az idegsejt felépítése. Inger, 

ingerület, ingerküszöb fogalma. 

Idesejtek kapcsolódása, a kémiai 

szinapszis, serkentés és gátlás. A 

szinapszisok működésére ható 

drogok, mérgek.  

 

A rendszerszerűség, 

összehangoltság elemzése konkrét 

példán.  

 

A belső elválasztású mirigyek 

fontosabb hormonjainak 

megismerése, szabályozási 

területeinek és hatásainak 

azonosítása. 

 

Hormonzavarokkal összefüggő 

kórképek vizsgálata, a kockázatok 

és megelőzési lehetőségek 

felismerése. 

A teljesítményfokozó és izomtömeg 

növelő szerek használatának 

elutasítása. 

 

Különböző ingertípusok 

csoportosítása. 

 

A reflexes szabályozás elvének 

megértése, reflextípusok 

összehasonlítása. 

Reflexkör felépítése és működése 

közötti kapcsolat értelmezése. 

 

Az érzékszervek felépítése és 

működése közötti összefüggés 

elemzése, megértése. 

Érvelés az érzékszervek 

egészségmegőrzését szolgáló 

életvitel, az egészséges környezet 

igénylése, az ahhoz való jog 

érvényesítése témájában. 

 

Szomatikus és vegetatív szabályozás 

megkülönböztetése, a vegetatív 

szabályozás területeinek, módjainak 

törésmutató; rezgések és 

hullámok, hullámtípusok, 

hullámjelenségek, 

hullámhossz és 

frekvencia. 

 

Testnevelés és sport: 

prevenció, 

egészségvédelem, 

teljesítményfokozó 

szerek veszélyei; 

motoros képességek, 

relaxáció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 

baleseti veszélyek, 

kockázatok. 
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Mi a gerincvelő szerepe az idegi 

szabályozásban? 

A gerincvelő felépítése, 

elhelyezkedése, kapcsolatai, 

funkciói.  Reflexkör fogalma. 

Szomatikus és vegetatív gerincvelői 

reflexek.   

 

Hogyan képesek érzékszerveink a 

környezeti ingerek felfogására? Mit 

tehetünk, érzékelési képességeink 

megőrzése érdekében? 

A szem felépítése, a látás folyamata, 

jellemzői. Alkalmazkodás a változó 

távolsághoz és fényerőhöz. A fül 

felépítése, a hallás és egyensúlyozás 

folyamata. A kémiai érzékelés. 

Észlelés és érzékelés különbsége, az 

agy szerepe az érzékelésben. 

Szemhibák és látásjavító eszközök, 

módszerek. A halláskárosodás 

kockázatai. Zajártalom.  

 

Hogyan alkalmazkodik szervezetünk 

a testi és lelki terheléshez? Mi 

történik pihenés, feltöltődés során? 

Vegetatív szabályozás fogalma, 

funkciója, szabályozási területei. 

Szimpatikus és paraszimpatikus 

működés.  

 

Hogyan születnek érzelmeink, 

gondolataink? Hol őrizzük 

emlékeinket, tanult képességeinket?  

Az agy részei. Agyidegek. Agykéreg, 

kéreg alatti magvak, fehérállomány. 

Értelmi és érzelmi működés, 

memória. Éberség és alvás ritmusa. 

 

Milyen idegrendszeri zavarok, 

rendellenességek és 

és funkciójának értelmezése. A 

szabályozás elemzése egy példán. 

 

Felépítés és működés kapcsolatba 

hozása a legfontosabb agyi 

területek esetében.  

 

A gyakoribb idegrendszeri zavarok, 

rendellenességek és 

megbetegedések azonosítása, a 

megelőzés és gyógyítás 

lehetőségeinek összegyűjtése. 
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megbetegedések fordulhatnak elő? 

Mit tehetünk megelőzésük 

érdekében? 

Idegrendszeri sérülések okai, 

gyakoribb esetei és következményei. 

Fejlődési zavarok, rendellenességek, 

fogyatékosság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hormon, receptor, belső 

elválasztású mirigy, szteroid, agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, 

mellékvesehormon, idegsejt, inger, ingerület, szinapszis, gerincvelői reflex, 

szomatikus és vegetatív idegrendszer, szimpatikus és paraszimpatikus működés, 

érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg. 

 

 

Tematikai egység 
Vagyok, mint minden ember… - Az ember egyéni és társas 

viselkedése 

Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

Az ember testi és szellemi fejlődésének szakaszai, főbb jellemzői. 

Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, ivadékgondozás). A 

személyiség összetevői, értelmi képességek, érzelmi adottságok. Szerepek a 

családban, a társadalomban. A viselkedési normák és szabályok szerepe. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott életkor pszichológiai jellemzőinek értelmezése kortárssegítők és 

szakemberek segítségével. Az önismeret, önelfogadás, társas együttérzés 

fejlesztése. A személyes felelősség tudatosítása, a szülő, a család, a 

környezet szerepének bemutatása a függőségek megelőzésében. A 

kockázatos, veszélyes viselkedések, függőségek okainak, elkerülésének, 

élethelyzetek megoldási lehetőségeinek értelmezése. Az orvoshoz fordulás 

céljának, helyes időzítésének megértése. Az emberi agresszió és 

összetartozás jellemzőinek, okainak, befolyásolása módjainak 

megismerése. Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös 

értékeinek fölismerése, más kultúrák elfogadásának és tiszteletének 

erősítése. A fogyatékkal élő emberek állapotának megértése, a segítő 

magatartás erősítése. A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, 

az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatának belátása. A tanulási 

képességekkel, folyamatokkal kapcsolatos alapismeretek és gyakorlati 

készségek fejlesztése. A motiváció, az érzelmi viszonyulás tanulással 

összefüggő jelentőségének felismerése, a pozitív attitűd erősítése. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Miben közösek az emberi csoportok 

az állatokéval és miben különbözünk 

tőlük?  

Az emberi csoportokra jellemző 

társas viszonyok: utánzás, empátia, 

tartós kötődés, csoportnormák 

elfogadása és az ezzel kapcsolatos 

érzelmek kimutatása, a 

szabálykövetés és szabályteremtés 

példái. Az idegen csoportoktól való 

elkülönülés és az eltérő csoportok 

közti együttműködés biológiai 

háttere. 

 

Hogyan valósul meg az emberi 

viselkedésben a személyiség értelmi 

és érzelmi kettőssége? Hogyan 

tanulunk? 

Az ember, mint megismerő lény. 

Az érzelmek biológiai funkciói. 

Az állatok és az ember tanulási 

képessége. Tanulási típusok. A 

tanulás és a memória kapcsolata. A 

motiváció, az érzelmi viszonyulás 

jelentősége a tanulásban. 

 

Mi ébreszti föl és mi gátolja az 

emberi együttműködés és agresszió 

formáit? Hogyan befolyásolják a 

közösség elvárásai egyéni életünket 

és egészségünket? 

Szociokulturális hatások. 

A depresszió, a feloldatlan, tartós 

stressz lehetséges okai, káros 

közösségi hatásai, testi hatásai, a 

megelőzés és a feloldás lehetséges 

módjai. 

 

Mit tehetünk mentális egészségünk 

megóvása érdekében? 

Az állati és emberi kommunikáció 

formáinak összevetése.  

Az állati és az emberi 

csoportokban uralkodó 

kapcsolatok összehasonlítása, 

csoportosítása. 

 

Bizonyítás, meggyőzés, művészi 

hatás, manipuláció, reklám, 

előítélet fölismerése. 

A tanulási képességet, 

hatékonyságot befolyásoló 

tényezők alapján következtetések 

levonása, tanulási szokások 

tudatosítása, alakítása. 

 

Az agressziót és gondoskodást 

kiváltó tényezők összehasonlítása 

állatoknál és embereknél.  

 

Az egészség és betegség 

fogalmaira vonatkozó különböző 

szemléletű magyarázatok 

összevetése.  

Betegjogok, az alternatív 

gyógyászat lehetőségeinek és 

kockázatainak értelmezése. 

A kémiai és a viselkedési 

függőségek közös 

jellegzetességeinek bemutatása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Kommunikáció, 

metakommunikáció; az 

emberi kapcsolatok, az 

agresszió, segítőkészség, 

befogadás és kirekesztés 

irodalmi példái; szerelem 

és csalódás témái. Az 

érvelés módjai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: az agresszor 

fogalmának történeti 

megközelítése; történeti 

perek, előítéletek, 

propagandahadjáratok 

példái. 

 

Etika: emberi 

kapcsolatok; befogadás, 

kirekesztés; agresszió. 
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A lelki egészség fogalma. 

Élethelyzetek, krízisidőszakok 

előfordulása, kezelése. A 

segítségkérés és nyújtás lehetőségei 

a köz- és a civil szférában. A 

párkapcsolat és a munkahelyi 

közösség, a baráti kapcsolatok 

jelentősége. A tevékenység, az 

alkotás és a személyi autonómia 

fontossága. Az orvoshoz fordulás 

szükségességének esetei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 

kommunikáció, stressz, deviancia, lelki egészség, megküzdés, függőség. 

 

 

 

12. évfolyam 

 

Óraszám: 30/év 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 Témakör Óraszám 

1. Az élet kódja – A biológiai információ és átörökítése 9 óra 

2. Új kezdetek – szaporodás, szexualitás 7 óra 

3. Kibontakozás – Biológiai evolúció 6 óra 

4. Jövőnk a tét – Gazdálkodás és fenntarthatóság 6 óra 

 Összegző ismétlés, útravaló 2 óra 

 

 

Tematikai egység Az élet kódja - A biológiai információ és átörökítése 
Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma. A biológiai sokféleség 

példái a távoli tájak és a Kárpát-medence élővilágával kapcsolatban. Az 

ivaros szaporodás genetikai lényege. A sejt szerkezete és kémiai 

fölépítése. Vércsoport-antigének. A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az 

öröklődés törvényei (Mendel). A faj fogalma 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása. A problémák tudatos azonosítása, feltevések megvizsgálása. A 

véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása a 

betegségek kockázati tényezőivel összefüggésben. A tudományos 

ismeretszerzés folyamatának és eredményének kritikus értékelése (pl. 

géntechnológia). A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a 

modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illetve az egymást kiegészítő 

elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként. A sugárzások 

élővilágra gyakorolt hatásának megismerése. Az orvoshoz fordulás 

szerepének, helyes időzítésének belátása az egészség megőrzésében. A 

véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása 

(betegségek kockázati tényezői, mutáció, evolúciós folyamatok).  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi magyarázza az öröklött 

tulajdonságok megjelenését vagy 

eltűnését?  

Gén és génváltozat fogalma. 

Mendel vizsgálati módszere, 

eredményei. Allélkölcsönhatások. 

Példa emberi tulajdonságok 

öröklődésére. Genetika betegség 

fogalma, példák egy génes 

típusokra. 

 A minőségi és mennyiségi 

tulajdonságok öröklődése. A 

beltenyésztés kockázata és 

lehetséges előnyei. 

 

Milyen mértékben befolyásolhatja a 

környezet vagy a nevelés az öröklött 

jellegek megnyilvánulását? 

Több gén által meghatározott 

jellegek. A genetikai hajlam 

fogalma, néhány példája. Kockázati 

tényezők és gének kölcsönhatása. 

Az egyén és a társadalom 

együttélése öröklött hiányokkal 

(diéta). 

 

 

A megjelenés (fenotípus) és az azt 

meghatározó biológiai rendszer 

(genotípus) megkülönböztetése, a 

változékonyság/változatosság 

okainak elemzése. 

Öröklött jelleg megjelenésének 

számszerű megadása.  

Minőségi és mennyiségi jellegek 

példáinak gyűjtése, 

összehasonlítása.  

 

A genetikai meghatározottság és az 

életmód általi befolyásolhatóság 

felismerése, összefüggésbe hozása. 

Az egészségért való személyes 

felelősség belátása. 

 

 

Az osztódások szerepének 

értelmezése a testi és ivarsejtek 

létrejöttében és a genetikai 

sokféleség fenntartásában.  

 

A nukleinsavak örökítő szerepének 

bizonyítása. 

Kódonszótár használata. 

Génmutáció következményének 

Kémia: cukrok, 

foszforsav, kondenzáció; 

a fehérjék fölépítése. 

 

Fizika: elektromágneses 

és radioaktív sugárzások 

típusai. 

 

Matematika: 

valószínűség. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: fejlődés, 

öregedés és halál témái 

az irodalomban; példák 

az emberi élet értékére;  

 

tudományos-

fantasztikus témakörök. 

 

Etika: a tudományos 

eredmények 

alkalmazásával 

kapcsolatos kérdések; 

környezeti etika. 
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Mi magyarázza tulajdonságok 

csoportjainak együttes öröklését? 

Mi a szerepe és haszna a 

szexualitásnak a faj szempontjából 

(szemben az ivartalanul 

szaporodással)? 

A genetikai kapcsoltság és oka.  

A számtartó és a számfelező 

osztódás, a sejtciklus. 

Testi és ivari kromoszómák, a 

nemhez kötött öröklés jellemzői. 

 

Miből állnak, hol találhatók és 

hogyan működnek a gének?  

A nukleinsavak alapfölépítése. 

A DNS megkettőződése, 

információáramlás a fehérjék 

szintézise során (gén > fehérje > 

jelleg).  

A mutációk típusai, gyakoriságuk, 

lehetséges hatásaik, mutagén 

tényezők. 

 

Mi hangolja össze sejtjeink 

génműködését? Miért jönnek létre 

daganatos megbetegedések? Miért 

fejlődünk, öregszünk és miért 

halunk meg? 

A sejtek differenciálódása, a 

többsejtűek egyedfejlődése.  

Példa a génműködés 

szabályozottságára. A szabályozott 

működés zavara, daganatos 

betegségek. Az őssejtek lehetséges 

felhasználása. 

Tartós károsodás és regeneráció. Az 

öregedés lehetséges okai 

 

levezetése. Mutagén hatások 

kerülésének, ill. mérséklésének 

módjaival összefüggő lehetőségek 

gyűjtése. 

 

Szabályozott génműködés 

értelmezése.  

Daganatra utaló jelek fölismerése. 

Tények és érvek gyűjtése az őssejt 

kutatások céljával, jelentőségével 

és kockázataival kapcsolatban.  

 

Szempontok gyűjtése a különböző 

információforrások kritikus 

értékeléséhez. 

 

Tények és érvek gyűjtése a 

géntechnológia lehetőségeiről és 

kockázatairól; véleményalkotás a 

témával kapcsolatban. 
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Hogyan, miért és milyen mértékben 

avatkozhat bele az ember a genom 

működésébe? 

A géntechnológia lényege, 

lehetőségei, kockázatai és néhány 

alkalmazása.  

A genomika céljai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, beltenyésztés, 

genetikai sokféleség (diverzitás). 

Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 

differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO, genomika. 

 

 

Tematikai egység Új kezdetek - Szaporodás, szexualitás 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás 

Biológiai sokféleség fogalma. Ivartalan és ivaros szaporodási formák az 

állatvilágban. Az emberi szaporodással, szexualitással kapcsolatos 

alapfogalmak, szervrendszerek és működések. Az emberi életkorok fő 

jellemzői, a testi és lelki fejlődés lényegi lépései. Genetika: mitózis és 

meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok hatásmechanizmusa, 

visszacsatolások.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott életkor jellemzőinek értelmezése. A pályaválasztást elősegítő 

önismeret fejlesztése. A születés előtti és utáni teljes emberi életút 

szakaszainak ismerete, értékeinek belátása. A nemi élettel kapcsolatos 

személyes felelősség felismerése, alapvető morális és egészségügyi 

szabályok betartása mellett szóló érvek bemutatása. Érvelés a tudatos 

családtervezés, a várandós anya felelősségteljes életmódja mellett.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi magyarázza az ivaros úton 

létrejött utódok sokféleségét? 

Ivaros és ivartalan szaporodásformák 

az élővilágban. Növények ivartalan 

szaporítása. Klónozás. Ivarsejtek, 

megtermékenyítési módok a növény 

és állatvilágban (néhány példa). 

 

 

Az ivartalan és az ivaros szaporodás 

előnyeinek és hátrányainak 

összevetése.  

Az ivarsejtek összehasonlítása. 

A ciklikus működések megértése.  

A családtervezés lehetőségeivel 

kapcsolatos tájékozottság 

megszerzése.  

 

Földrajz: a kontinensek 

jellegzetes élővilága. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a nemi 

különbségeket kiemelő, 

ill. az azokat elfedő 

szokások, öltözetek. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szerelem és 

szexualitás, család és a 
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Mi a jelentősége a biológiai 

sokféleségnek? 

A genetikai sokféleség jellemzése 

(allélszám) és biológiai szerepe 

(nemesítés, az alkalmazkodás 

lehetősége). 

 

Mi okozza a férfi és nő biológiailag 

eltérő jellemzőit? 

Kromoszomális, elődleges és 

másodlagos nemi jellegek. 

A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek 

felépítése, működése. A 

menstruációs ciklus hormonális 

szabályozása. 

Fogamzás és fogamzásgátlás, 

családtervezés.  

A természetes családtervezés 

lehetősége 

A szülői szerepre tiszta élettel kell 

készülni (test és lelki vonatkozások) 

Az anyaság biológiája, a 

gyermekvárás testi és lelki 

vonatkozásai 

A megtermékenyülés, a méhen belüli 

élet fő jellemzői. 

A magzati élet védelme. Születés. A 

születés utáni élet fő szakaszainak 

biológiai jellemzői. 

 

A biológiai sokféleségnek az élet 

általános értelmezéséhez való 

kapcsolása. 

 

Biológia ismeretekre alapozott, 

erkölcsi, etikai szempontú érvek 

gyűjtése a tudatos 

családtervezéssel kapcsolatban.  

 

A megtermékenyített petesejt a 

teljes emberi élet lehetősége 

(abortusz!) 

 

 

születés, az abortusz 

traumájának irodalmi 

feldolgozása; 

a gyermekkor és 

serdülés mint irodalmi 

téma. 

 

Etika: kapcsolatok, 

felelősségvállalás, az élet 

tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás, klónozás, tüsző, sárgatest, tüszőserkentő és 

tüszőhormon (ösztrogén), sárgatest serkentő és sárgatest-hormon 

(progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, menstruáció, 

megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 

Tematikai egység Kibontakozás - Biológiai evolúció 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  
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Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az egyéni 

életben.  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az evolúció egyirányú folyamatként való értelmezése, a fajok 

megőrzésének fontosságára való figyelem felhívása. Az élővilág 

evolúciójáról alkotott elképzelések értelmezése az egymást váltó, illetve az 

egymást kiegészítő elméletek megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan alkalmazkodnak az 

élőlénycsoportok a változó 

körülményekhez? Hogyan 

befolyásolható ez a folyamat?  

Az evolúció darwini leírása. A 

neodarwinista szemlélet lényege. A 

populációgenetikai modell. 

Szelekció típusok. A genetikai 

változatosságot növelő és csökkentő 

tényezők.  

 

 

Minek alapján következtethetünk a 

jelenből a múltra és mi jelezhető 

előre a jövőből?  

A fosszíliák értelmezése: az egykori 

élőlények rekonstrukciója, azaz a 

lelet kora. 

Biokémiai törzsfa. 

Rezisztens kórokozók, gyomok 

megjelenése és terjedése. 

Fajok, csoportok kihalásának 

lehetséges okai. 

 

Mikor és hogyan befolyásolhatják kis 

változások (pl. egyéni döntések) a 

jövőt meghatározó folyamatokat?   

Vitatott kérdések (irányultság, 

önszerveződés, emberi evolúció). 

Az evolúciós gondolat változásának 

értelmezése. Az evolúciós 

rendszerek általános leírása. 

Populációgenetikai folyamatok 

példáinak elemzése. 

 

Az evolúció közvetlen és közvetett 

bizonyítékainak összehasonlítása. 

Biokémiai törzsfa értelmezése. A 

módszerek korlátainak, 

feltételeinek elemzése. 

 

Érvek és ellenérvek összevetése. 

Információforrások kritikus 

felhasználása. 

Fizika: kozmológia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: A szelekció 

szerepe a növény- és 

állatnemesítésben. 

Ásatások, restaurálás, 

kormeghatározás. 

Népek és nyelvek 

rokonságának kérdése. 

Járványok 

történelemformáló 

szerepe. 

 

Művészetek, 

informatika: példák a 

technikai evolúcióra, 

stílusok, divatok, 

szokások, rítusok, 

nyelvek stb. 

átalakulásaira. 
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A Gaia-elmélet lényege. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kibontakozás (evolúció), kiválogatódás (szelekció), kövület (fosszília), korreláció, 

törzsfa. 

 

 

Tematikai egység Jövőnk a tét - Gazdálkodás és fenntarthatóság 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

Ökológia: életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés. 

Genetikai sokféleség. A természetföldrajzi környezet és az élővilág 

összefüggései. Az éghajlati övek jellegzetes élővilága, életközösségei 

(biomok). Élőhelyek pusztulásának okai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 

Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése. Evolúciós 

magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, földrajzi, 

történelmi tényekre. Az ember szerepének kritikus vizsgálata. 

A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak 

elemzése, elkerülésük lehetőségeinek bemutatása. Egészség- és 

környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet minden 

területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe. Az 

ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban, munkahelyi és lakókörnyezeti közösségekben. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan határozzák meg a 

természeti feltételek az emberi 

létet? Milyen gazdálkodási és 

életmódbeli formák 

fennmaradásunk feltételei? 

Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel 

összhangban maradó gazdálkodási 

formák. Az ökológiai krízis 

társadalmi-szemléleti hátterének fő 

tényezői. Ökológiai lábnyom. 

A természeti környezet terhelése: 

fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre szabdalása, 

szennyezőanyag-kibocsátás, fajok 

A fenntartható gazdálkodás biológiai 

feltételeinek megfogalmazása. 

A természeti értékek fennmaradási 

feltételeinek elemzése. 

 

Az ökológiai lábnyom iskolai, illetve 

lakókörnyezetben való csökkentési 

lehetőségeinek összegyűjtése. 

Autonómia és együttműködés 

lehetőségeinek elemzése. 

 

Természetes életközösség 

megfigyelése, mérések elvégzése 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Történeti 

ökológia; civilizációs 

korszakváltások okai, az 

állat- és 

növénynemestés 

történelmi szerepe, 

helyszínei. Környezeti 

katasztrófák a 

történelemben és a 

jelenkorban. 

Példák nemzetközi 

egyezményekre. 
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behurcolása, megtelepítése, 

talajerózió. 

A környezeti kár fogalma, 

csökkentésének lehetőségei. A 

természeti értékek védelmének 

lehetőségei. 

 

Milyen hatásokat okoz a 

természetes életközösségekben az 

emberi tevékenység? Mit lehet tenni 

a veszélyek csökkentéséért, a károk 

mérsékléséért? 

A természetes vagy természetközeli 

életközösség/állapot értelmezése, 

helyi példái. Az emberi tevékenység 

hatásaira utaló változások. Az 

életközösség változásának 

követésére alkalmas állapotjelzők, 

indikátorok, a megfigyelés és mérés 

lehetőségei.   

terepen, következtetések levonása, 

cselekvési szándék erősítése, 

tervkészítés. 

Globalizációs tendenciák 

és függetlenségi 

törekvések hátterének 

elemzése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: ember és 

természet viszonyának 

megfogalmazásai.  

 

Földrajz: A település, az 

infrastruktúra elemei; a 

gazdaság területei; a 

mezőgazdaság 

technológiái. 

 

Etika: környezeti etika 

kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, indikátorszervezet, 

erózió, kibocsátás, határérték, környezeti terhelés, degradáció. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló gyakorlatot szerez a fölépítés és működés kapcsolatának felismerésére 

és elemzésére a biológia különböző szerveződési szintjein. Képes lesz valamilyen 

élő rendszerben a működés törvényszerűségeit keresni, a funkciót a magasabb 

szerveződési szintben betöltött szerepként is értelmezni. Szemléletében 

megjelenik a folyamatokat jellemző történetiség, a modern biológia tudományát 

e két látásmód összekapcsolásaként látja. Olyan világképre tesz szert, amely 

megtartja a tudomány leíró módszereit és magyarázó erejét, egyben képessé 

válik a folyamatok és formák szerepének a természet egészében való 

elhelyezésére. Képet kap a Föld élővilágának gazdagságáról, természeti 

örökségünk jelentőségéről és veszélyeztetettségéről. Testi és lelki egészségét 

biológiai ismereteire alapozott, tudatosabb életmóddal képes megóvni. Tudása 

révén képessé válik az értékes hagyományok és az önpusztító szokások közti 

különbségtételre. A környezetet, a testi és szellemi egészségünket próbára tevő 

globális válság következményeinek felismerése, valamint biológiai ismeretei 

alapján a fenntarthatóságot szolgáló cselekvési késztetésekre és gyakorlati 

készségekre tesz szert. 
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FIZIKA 
Iskolánkban az informatika és a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton tanulnak 3 éven 

keresztül fizikát 10-11-12. évfolyamon heti két órában, illetve a 2018-ban belépők 9-10-11. 

évfolyamon. 

A szakgimnáziumi fizikatanítás elsődleges célja az általános műveltséghez tartozó korszerű fizikai 

világkép kialakítása mellett a természettudományos kompetencia fejlesztése. Olyan tudás építését 

kell támogatnunk, amely segíti természeti-technikai környezetünk megismerését, és a környezettel 

való összhang megtalálásához vezet. 

A tanulókkal együtt fedezzük fel a természet szépségét és a fizikai ismeretek hasznosságát. 

Tudatosítjuk, hogy a korszerű természettudományos műveltség a sokszínű egyetemes emberi kultúra 

kiemelkedően fontos része. Rávezetjük tanítványainkat, hogy a fizikai ismeretek alapozzák meg a 

műszaki tudományokat, és teszik lehetővé a technikai fejlődést, közvetlenül szolgálva ezzel az 

emberiség életminőségének javítását. A tudás azonban nemcsak lehetőségeket kínál, felelősséggel is 

jár. Az emberiség jövője döntően függ attól, hogy a természeti törvényeket megismerve 

beilleszkedünk-e a természet rendjébe. A fizikai ismereteket természeti környezetünk megóvásában 

is hasznosítani lehet és kell, ez nemcsak a tudósok, hanem minden iskolázott ember közös 

felelőssége és kötelessége. 

A célok megvalósítás érdekében az iskolai oktatás és nevelés során figyelembe kell venni a fizikai 

megismerés módszereit, fejlődésének jellemzőit. A jelenségek közös megfigyeléséből, kísérleti 

tapasztalatokból kiindulva juttatjuk el a tanulókat az átfogó összefüggések, törvényszerűségek 

felismeréséhez. Ezek eredményeit grafikus megjelenítéssel, a sejtett összefüggések matematikai 

formába öntésével, szabatos megfogalmazással kell rögzíteni. Az ellenőrzések elvégzése is fontos 

része a fizikai megismerésnek, mely adott esetben a téves eredmények cáfolatát vagy a 

modellalkotást is magában foglalja. 

A tanulók érdeklődése a természeti jelenségek megértése iránt nem öncélú. Igénylik és elvárják az 

elméleti ismeretek mindennapi életben való hasznosságának és alkalmazásának a bemutatását, hogy 

a tananyag eligazítson a modern technika világában. Ezért a szakközépiskolai fizikatanítás során 

elengedhetetlen a gyakorlati, technikai alkalmazások széles körének megismertetése. Kiemelt 

figyelmet kap a többi természettudományos tantárggyal, a matematikával és a technikai 

ismeretekkel való kapcsolat.  

Lényeges, hogy a fizika egyes témaköreinek feldolgozása mindenki számára fontos témákkal, 

praktikus, a hétköznapokban is alkalmazható ismeretekkel kezdődjön. Így a tanulók felfedezik az 

ismeretek hasznát, érezni fogják, hogy a fizika az élet szinte minden területén megjelenik. A 

szakközépiskolai fizika tanterv szakít a hagyományos „begyakoroltató” számítási feladatokkal. 

Számításokat a legtöbb esetben csak akkor végzünk, ha az a tananyag mélyebb megértését szolgálja, 

vagy a számértékek önmagukban érdekesek. Nem kizárt természetesen annak lehetősége, hogy 

egyes csoportokban sor kerüljön összetettebb számításokkal járó problémamegoldásra is.  

A tanterv sikeres megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani 

sokfélesége; többek között a csoportmunka, projektfeladatok végzése, a számítógépes animációk és 

szimulációk bemutatása, az interaktivitás, az aktív táblák és digitális táblák használata. Ha a tanulók 

aktívan részt vesznek a tantárgyi ismeretek feldolgozásában, azzal nemcsak tárgyi tudásuk bővül, 

hanem fejlődik természettudományos szemléletük, önálló tanulási stratégiájuk is. Ez pedig magával 

vonja az önmagukért és a közösségért érzett mélyebb felelősségérzetet is.  
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Az új fizikatanterv szemlélete változtatást kíván a tanulók értékelési módszereiben is. A 

hagyományos, definíciókon, törvények kimondásán és számítási feladatok elvégzésén alapuló 

számonkérés aránya csökkenthető, és helyébe az értékelésnek sok új eleme lép. Fontosabbá válnak a 

szóbeli feleletek és az írásbeli esszék, melyekben a tanulók kifejthetik, illetve leírhatják a megtanult 

jelenségek, technikai eszközök, a fizikát érintő nyitott társadalmi-gazdasági kérdések, problémák 

lényegét. Ezeken kívül az új módszertani megoldások, az információs kommunikációs technika 

alkalmazása is számos lehetőséget nyújt a tanulók értékelésére. 

A tananyag változatossága, a hétköznapokkal való folytonos kapcsolata, a feldolgozás sokfélesége, a 

szerzett ismeretek alkalmazhatósága remélhetően felkelti a tanulók kíváncsiságát. Ez adhat hajtóerőt 

a fizikatanulás az izgalmas, de néha kétségtelenül nehéz útján való végighaladáshoz. 

A szakközépiskolai alapszintű fizikaoktatás órakerete nem biztosítja a szaktárgyi érettségire történő 

felkészítést. Amennyiben ilyen igény mutatkozik, szakköri foglalkozások, ill. speciális felkészítő 

tanfolyamok szervezése nyújt megoldást. E foglalkozások megtervezéséhez a szakközépiskolai 

tantervet és a gimnáziumok számára kiadott „emelt szintű fizika kerettanterv” tartalma összevetése 

nyújt segítséget. A kiegészítő foglalkozásokon azokra a tartalmi fejezetekre és kompetenciákra kell 

összpontosítani, amik a szakközépiskolai tantervben nem vagy kevésbé hangsúlyosan szerepelnek.  

 

9−10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamon való fizikatanulás pedagógiai üzenete az, hogy mindennapjaink világa 

megérthető, mennyiségileg megközelíthető, sajátos összefüggésekkel leírható, és ez a tudás a 

mindennapi életben hasznosítható, tehát közvetlenül értékké válik. Ebben az életkori szakaszban a 

tanulókat kiemelten érdeklik a közvetlen környezetükben megtapasztalható jelenségek: ezzel 

összhangban a klasszikus fizika témaköreit tárgyaljuk. A felvetett problémák, gyakorlati alkalmazások 

egyebek mellett a közlekedéshez, közlekedésbiztonsághoz, a modern tájékozódás eszközeihez, a 

világűr meghódításához, a természeti katasztrófák fizikai hátteréhez, szűkebb és tágabb 

környezetünk energiaviszonyaihoz, az emberi szervezet működésének fizikájához, az időjárás fizikai 

sajátságaihoz, háztartásunk elektromos ellátásához, a hangok világához, környezetünk állapotához, a 

környezetvédelemhez kötődnek. Az elsajátítandó ismeretek, a fejlesztett készségek és képességek 

gyakorlatiasak, a mindennapi életben jól használhatók, segítik a tanulók tájékozódását és 

hozzájárulnak önismeretük fejlődéséhez. Ezzel párhuzamosan a tanult anyag megalapozza a 

jelenségek mögött rejlő absztrakt általános törvények felismerését is, melyeket egyszerű számítások 

elvégzésével is alátámasztunk. Alapvető cél a környezettudatos fogyasztói attitűd, az állampolgári 

felelősség fejlesztése, a fizika fontosságának, gyakorlati hasznának felismertetése.  

Sok olyan témát is tárgyalunk, amelyhez kötődő ismeretek a fizika határterületeit érintik, így 

alkalmasak az integrált szemléletű oktatási programok, projektek, önálló munkák, témanapok 

kialakítására. Ilyen például a globális felmelegedés kérdése. Az ebben feldolgozott ismeretek, 

megalapozott fogalmak mindegyike közvetlen környezetünkhöz kapcsolódik. A vetélkedők, de az 

önálló adatgyűjtésen alapuló prezentációk is jellemző velejárói lehetnek a közös munkának. A 

témakör társadalmi vonatkozásai izgalmas viták szervezésére sarkallhatnak.  

A világhálón tanári útmutatás alapján a legkülönbözőbb problémákhoz kereshetnek a tanulók 

leírásokat, adatokat. Az adat- és információkeresés több területet céloz meg: fizika, technika, sport, 

biológia stb. Munka közben a digitális kompetencia fejlődésén túl a tanulók kritikai képessége is javul. 

A természettudományos képzés egyik célja, hogy a tanulókat médiatudatosságra nevelje, ösztönözze 

őket a világ média által való leképezésének kritikus elemzésére. Fontos megértetni tanulókkal, hogy a 
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világ ábrázolása a médiában nem azonos a valósággal. Valódi tudományos ismeretet csak hiteles 

forrásból, a témákat több oldalról, tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő tudományos alapokkal 

rendelkezve szerezhetünk. A természettudományos képzés során jól használhatóak az informatikai 

eszközök. A fizika szempontjából elsősorban a mérések értékelését segítő szoftvereket, illetve a 

megfelelően megválasztott oktató programokat, interneten elérhető filmeket, animációkat 

emelhetjük ki. Azonban hangsúlyosan fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az internet révén rendkívül 

sok szakmailag hibás anyagot is találhatunk. 

A projektmunkák elkészítése során a tanulók megtanulnak csapatban dolgozni, társaikkal 

együttműködni, eközben anyanyelvi kompetenciájuk is erősödik. Az értelmezés és a megértés 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megfelelő szövegértés. Mindez felöleli a szövegben 

alkalmazott speciális jelrendszerek működésének értelmezését, a szöveg elemei közötti ok-okozati, 

általános-egyes vagy kategória-elem viszonyok áttekintését, az idegen vagy nem szokványos 

kifejezések jelentésének felismerését, az áttételesen megfogalmazott információk azonosítását. 

A közlekedéssel kapcsolatos problémák felvetése, az alternatív megoldások megismerése lehetővé 

teszi a tanulók számára, hogy egyéni álláspontokat alakítsanak ki.  

A sok, hétköznapi jelenséghez kötődő kérdésfelvetés a tanulókat közelebb viszi a technikai 

eszközökhöz. A cél a környezettudatos, a természet épségét óvó magatartás kialakítása. 

A feldolgozás módja segíti a tanulókat abban, hogy a modern technológiákat a környezet 

lehetőségeivel összhangban használhassák, és így a gazdasági élet tudatosabb szereplőivé váljanak. 

A tananyagban található egyszerű számolási feladatok, valamint az adatgyűjtéssel és elemzéssel 

kapcsolatos tevékenységek fejlesztik az elemző és kritikus gondolkodásmódot, támogatják a 

matematikai kompetenciák fejlődését. A tanterv alkalmazása során az életkornak megfelelően 

megjelennek az adatgyűjtés, tapasztalat, értelmezés, megértés folyamatait segítő matematikai 

modellek, eszközök, például matematikai műveletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, 

vektorok. 

A feldolgozott tartalmak nagymértékben kötődnek mindennapjainkhoz, így azokhoz a társadalmi 

döntéshelyzetekhez, melyekkel tanulóink felnőtt korukban találkozni fognak. A 

kompetenciafejlesztés szempontjából kiemelt iránynak tekintendő a szociális kompetenciák 

fejlesztése. A sokszínű s egymással ellentétes információk elemzése során alakulhat ki a felelős, 

tudatos döntésekre való képesség, miközben a tanulók vitakultúrája fejlődik. Mindezeket többek 

között a természettudományos kompetenciák fejlesztése alapozza meg. 

Az itt feldolgozott ismeretek az oksági gondolkodás kialakításában és megerősítésében segítenek. A 

természeti jelenségek, folyamatok időbeli lefolyásának függvényekkel való leírása, valamint a 

grafikonok elemzése az egyik legfontosabb feladat az órák folyamán. Sor kerül a térbeli tájékozódást 

szolgáló eszközök és módszerek fizikai alapjainak megismerésére is. Mindez segít a kutató, illetve a 

mérnöki munka jelentőségét felismerő és értékelő attitűd megalapozásában. Jelentős külföldi és 

hazai természettudósok módszereinek, tudományos eredményeinek és ezek érvényességi körének 

megismerésével a tudomány eredményei sokkal inkább emberarcúvá válhatnak a tanulók számára is. 

Ez egyúttal mélyíti európai és nemzeti azonosságtudatukat is. Sor kerül a megismerési módszerek 

előnyeinek és korlátainak elemzésére a technika egy adott szintjét képviselő társadalmi 

szituációkban. A fizikai modellek új verziói felhívják a figyelmet a tudomány dinamikus változására. Az 

anyagok tulajdonságainak mennyiségi és minőségi jellemzése segíti az objektív világleírást. Az 

energia-megmaradás elvének megismerése, alkalmazása, az örökmozgó készítésének lehetetlensége 

segít az áltudományos csalások leleplezésében. A fizikai törvényszerűségek és az időjárás 

kapcsolatának elemzése a kaotikus rendszerek leírásának nehézségeit is megvilágítja. Egyes 
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környezeti problémák (fokozódó üvegházhatás, savas esők, „ózonlyuk”) hatásainak és okainak 

megértése a környezettudatos attitűdöt erősíti. Az alkalmazott feldolgozási módszerek, például a 

kísérletek, megfigyelések, projektmunkák, önálló internetes kutatások, előadások, csoportmunkák, 

terepmérések stb. tovább színesíthetik az amúgy is változatos anyagot. 
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(9.) 10. évfolyam 

Óraszám: 72 óra /év 

   2 óra /hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

 

Témakörök Óraszám 

Az elektrosztatika 19 óra 

Lakások, házak elektromos hálózata 20 óra 

Hőtani folyamatok                         16 óra 

Termodinamika                         18 óra 

Az egyes témakörök óraszáma magában foglalja az új tananyagot feldolgozó, a gyakorlásra, tanulói 

kísérletezésre és a számonkérésre szolgáló óraszámot is. Az órafelosztás részletezése a tanmenet 

feladata.  

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az elektromos áram  

Előzetes tudás 
Elektrosztatikai alapfogalmak, vezető és szigetelő anyagok, elektromos 

feszültség fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az egyenáramú elektromos hálózatok mint technikai rendszerek azonosítása, az 

áramok szerepének felismerése a szervezetben, az orvosi diagnosztikában. 

Kezdeményezőkészség és a tanulás tanulásának fejlesztése önálló munkán 

keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az elektromos áram 

élettani hatása: az emberi 

test áramvezetési 

tulajdonságai, idegi 

áramvezetés. 

Az elektromos áram 

élettani szerepének, az 

Az elektromos áram 

létrejöttének 

megismerése, 

egyszerű áramkörök 

összeállítása. 

Az elektromos áram 

hő-, fény-, kémiai és 

mágneses hatásának 

megismerése 

A korábbiakban tanult 

alapismeretek felidézése 

egyszerű kísérletekhez 

kapcsolva, kiegészítés, 

pontosítás. 

Tanári bemutató kísérlet, 

demonstrációs mérés, 

frontális feldolgozás. : 

Biológia-

egészségtan: az 

idegrendszer, 

orvosi 

diagnosztika, 

terápia, 

érintésvédelem. 
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orvosi diagnosztikai és 

terápiás alkalmazásoknak 

az ismerete. 

A hazugságvizsgáló 

működése. 

Ismeretek: 

Az elektromos áram 

fogalma, az áramerősség 

mértékegysége. 

Az elektromos ellenállás 

fogalma, mértékegysége. 

Ohm törvénye vezető 

szakaszra. 

Vezetők elektromos 

ellenállásának 

hőmérsékletfüggése. 

kísérletekkel, 

demonstrációkkal. 

Orvosi alkalmazások: 

EKG, EEG 

felhasználási 

területeinek, 

diagnosztikai 

szerepének átlátása. 

Az elektromos 

ellenállás 

kiszámítása, mérése; 

a számított és mért 

értékek 

összehasonlítása, 

következtetések 

levonása. 

Az emberi test (bőr) 

ellenállásának 

mérése különböző 

körülmények között, 

következtetések 

levonása. 

- Ohm törvényének 

kísérleti igazolása 

egyenes ellenállás 

huzalon (a huzal 

ellenállásának 

számszerű 

meghatározásával),  

- Vezetékhuzal fajlagos 

ellenállásának 

meghatározására, 

- Az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének 

bemutatása. 

Az áram teljesítménye, 

hőhatása 

Az áram kémiai , biológiai 

hatása,  

Matematika: 

elemi 

műveletek 

elvégzése, 

grafikonok 

készítése. 

 

Informatika: 

adatok 

feldolgozása, 

kiértékelése 

számítógéppel. 

 

Kémia: 

áramvezetés 

fémekben, 

ionvezetés, 

fémrács, 

elektrolízis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos áram, elektromos ellenállás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Lakások, házak elektromos hálózata  

Előzetes tudás Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás fogalma. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A háztartás elektromos hálózatának mint technikai rendszernek azonosítása, az 

érintésvédelmi szabályok elsajátítása, családi életre nevelés. A 

környezettudatosság és energia hatékonyság szempontjainak megjelenése a 

mindennapi életben az elektromos energia felhasználásában. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldás 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elektromos hálózatok 

kialakítása lakásokban, 

Egyszerűbb 

kapcsolási rajzok 

értelmezése, 

áramkör 

 

Soros és párhuzamos 

kapcsolás feszültés és 

Matematika: 

elemi műveletek 

elvégzése, 

egyenletrendezés, 
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épületekben, elektromos 

kapcsolási rajzok. 

Az elektromos áram 

veszélyei, konnektorok 

lezárása kisgyermekek 

védelme érdekében. 

A biztosíték 

(kismegszakító) 

működése, használata, 

olvadó- és automata 

biztosítékok. 

Három- eres vezetékek 

használata, a földvezeték 

szerepe. 

Különböző teljesítményű 

fogyasztók 

összehasonlítása.  

Az energiatakarékosság 

kérdései, vezérelt 

(éjszakai) áram. 

A villanyszámla elemzése. 

 

Ismeretek: 

Soros és párhuzamos 

kapcsolás.  

Az elektromos 

munkavégzés és a Joule-

hő fogalma, az 

elektromos teljesítmény 

kiszámítása.  

összeállítása 

kapcsolási rajz 

alapján. 

A soros és a 

párhuzamos 

kapcsolások 

legfontosabb 

jellemzőinek 

megismerése, 

feszültség- és 

áramerősség 

viszonyok vizsgálata 

méréssel, 

összefüggések 

felismerése az 

adatok alapján. 

Az elektromosság 

veszélyeinek 

megismerése. 

A biztosítékok 

szerepének 

megismerése. 

Az elektromos 

munkavégzés, a 

Joule-hő, valamint 

az elektromos 

teljesítmény 

kiszámítása, 

fogyasztók 

teljesítményének 

összehasonlítása. 

Az 

energiatakarékosság 

kérdéseinek 

ismerete, a 

villanyszámla 

értelmezése. 

Hagyományos 

izzólámpa és azonos 

fényerejű, fehér 

LED-eket tartalmazó 

lámpa elektromos 

teljesítményének 

összehasonlítása.  

áramviszonyai (kísérleti 

vizsgálatok).  

Az elektromos munkavégzés 

és a Joule-hő fogalma, az 

elektromos teljesítmény 

kiszámítása. 

Háztartási elektromos 

energiafogyasztás 

értelmezése, az 

energiatakarékosság 

gyakorlati lehetőségei 

Gyűjtőmunka:  

           Háztartási fogyasztók 

teljesítménye 

Kiegészítő kísérlet: 

           mérés a 

kereskedelemben kapható 

dugaszolható hálózati 

fogyasztásmérővel 

 

Az áram kémiai és biológiai 

hatása (tanári demonstrációs 

kísérletek alapján) 

 

Érintésvédelem, gyakorlati 

szabályok 

 

 

 

 

 

 

 

műveletek 

törtekkel. 

 

Kémia: 

félvezetők. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Elemek, telepek  

Előzetes 

tudás 

Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás fogalma. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy a környezettudatosság és fenntarthatóság szempontjai a 

háztartás elektromosenergia-felhasználásában is érvényesíthetőek. A tudatos 

felhasználói, fogyasztói magatartás erősítése. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Elemek és telepek fizikus 

szemmel. 

Gépkocsi-akkumulátorok 

adatai: feszültség, 

amperóra (Ah). 

Mobiltelefonok 

akkumulátorai, tölthető 

ceruzaelemek adatai: 

feszültség, milliamperóra 

(mAh). 

Akkumulátorok 

energiatartalma, a 

feltöltés költségei. 

 

Ismeretek: 

Elemek és telepek 

működésének fizikai 

Az elemek, telepek, 

újratölthető 

akkumulátorok alapvető 

fizikai tulajdonságainak, 

paramétereinek 

megismerése, mérése. 

Egyszerű számítások 

elvégzése az 

akkumulátorokban tárolt 

energiával, töltéssel 

kapcsolatban. 

A szelektív 

hulladékgyűjtés 

szükségességének 

megindokolása. 

Az egyenáramú áramforrások 

típusai a mindennapi 

gyakorlatban (gyűjtőmunka) .  

Az áramforrások 

működésének energetikai 

lényege: elektromos energiát 

szolgáltatnak kémiai vagy más 

energia felhasználásával  

Az elektrokémiai telepek 

fizikai jellemzői 

(elektromotoros erő, belső 

ellenállás, rövidzárási áram), 

Ajánlott fakultatív kísérletek: 

- Egyszerű gyümölcselem 

készítése,  

-  Különböző színes LED-ek 

működtetésére alkalmas 

telepek összeállítása 

gyümölcselemek soros 

Kémia: 

elektrokémia. 

 

Matematika: 

arányosság. 
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alapelvei egyszerűsített 

modell alapján. 

és párhuzamos 

kapcsolásával, 

- Volta-oszlop 

összeállítása 

pénzérmékből. 

 

Az akkumulátorok, mint 

speciális kémiai áramforrások 

és gyakorlati alkalmazásuk 

Fakultatív anyaggyűjtés 

kiselőadások: rúdelem, 

laposelem, tüzelőanyag-elem 

termoelem, napelem  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Telep, akkumulátor, újratölthető elem. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az elektromos energia előállítása  

Előzetes tudás 
Egyenáramok, az elektromos teljesítmény, az energia-megmaradás törvénye, az 

energiák egymásba alakulása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromágneses indukció segítségével előállított villamos energia 

termelésének mint technikai rendszernek felismerése, azonosítása az 

energiaellátás rendszerében. A környezettudatos szemlélet erősítése. A magyar 

és európai azonosságtudat erősítése a feltalálók munkájának (Jedlik, Bláthy, 

Zipernowsky, Déri) megismerésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mágnesek, mágneses 

alapjelenségek. 

Az elektromos energia 

előállítása: dinamó, 

generátor. 

Az alapvető 

mágneses 

jelenségek 

megismerése, 

alapkísérletek 

elvégzése. 

A Föld mágneses 

tere szerkezetének, 

az iránytű 

A korábbi mágneses 

ismeretek ismétlése 

kísérleteken keresztül 

 

Az áram mágneses hatásának 

bemutatása (Oersted-

kísérlet) 

Földrajz: a Föld 

mágneses tere, 

erőművek. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Az 

elektromossággal 
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Elektromos hálózatok 

felépítése. 

A Föld mágneses tere, az 

iránytű használata. 

A távvezetékek 

feszültségének nagy 

értékekre történő 

feltranszformálásának oka. 

 

Ismeretek: 

A mágneses mező fogalma, 

a mágneses tér irányának 

és nagyságának 

értelmezése. 

Az elektromágneses 

indukció jelensége. 

A generátor és a 

transzformátor működése.  

működésének 

megismerése.  

Az elektromágneses 

indukció néhány 

alapesetének 

kísérleti elemzése, a 

különböző típusok 

megkülönböztetése. 

A generátor és a 

transzformátor 

működésének 

értelmezése 

modellek vizsgálata 

alapján. 

A nagy elektromos 

hálózatok 

felépítésének, 

alapelveinek 

áttekintése 

szemléltetés (pl. 

sematikus rajz) 

alapján. 

Mágnesrúd és szolenoid 

terének hasonlósága 

Áramjárta vezetők 

kölcsönhatása (jelenség 

szintű tárgyalása) motorok 

működése 

        Fakultatív kiegészítő 

anyag: 

                egyszerű 

elektromotor készítése 

 

Mozgási indukció jelensége 

 - a generátorok működése 

(modell kísérlet, erőmű 

működésének bemutatása 

videón,, erőmű-látogatás) 

- Hálózati váltakozó 

feszültség előállítása és 

jellemzői 

Nyugalmi indukció jelensége 

- A transzformátor és 

működése 

 

Az elektromos energia-

hálózat az erőműtől a 

fogyasztóig. 

kapcsolatos 

felfedezések 

szerepe az ipari 

fejlődésben; 

magyar 

találmányok 

szerepe az 

iparosodásban 

(Ganz). 

A Széchenyi 

család szerepe az 

innováció 

támogatásában 

és a 

modernizációban 

(Nagycenk). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágnes, mágneses mező, iránytű, generátor, elektromágneses indukció, 

transzformátor. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Energia nélkül nem megy  

Előzetes tudás Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra, a környezet és fenntarthatóság, a 

környezeti rendszerek állapota, valamint az ember egészsége vonatkozásában. A 
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tudomány, technika, kultúra szempontjából az innováció és a kutatások 

jelentőségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeret 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A helyes táplálkozás 

energetikai vonatkozásai. 

A legfontosabb 

élelmiszerek 

energiatartalmának 

ismerete. 

Joule-kísérlet: a hő 

mechanikai egyenértéke. 

Gépjárművek 

energiaforrásai, a 

különböző üzemanyagok 

tulajdonságai. 

Különleges meghajtású 

járművek: például 

hibridautó, hidrogénnel 

hajtott motor, 

elektromos autó. 

 

Ismeretek: 

A hő régi és új 

mértékegységei: kalória, 

joule. 

A hőközlés és az égéshő 

fogalma. 

A fajhő fogalma. 

A hatásfok fogalma, 

motorok hatásfoka. 

Egyes táplálékok 

energiatartalmának 

összehasonlítása. 

Az egészséges 

táplálkozás 

jellemzői. 

A hőmennyiség és 

hőmérséklet 

fogalmának 

elkülönítése. 

A gépjárművek 

energetikai 

jellemzői és a 

környezetre 

gyakorolt hatás 

mérlegelése. 

Új járműmeghajtási 

megoldások 

nyomon követése 

gyűjtőmunka 

alapján. 

Életvitelünk 

energiaszükségletét jelentős 

részben kémiai 

átalakulásokhoz kapcsolódó 

energiaváltozás 

(felszabadulás) biztosítja 

 

Gyűjtőmunka, tanulói 

kiselőadások: 

- Élelmiszerek 

energiatartalma, 

összehasonlítása 

- Az egészséges 

táplálkozás lényege 

 

Gépjárművek benzin/energia 

fogyasztása  

Egy konkrét személyautó 

benzin-fogyasztása és annak 

ténylegesen munkavégzésre 

hasznosított hányadának 

(hatásfokának) becslése, 

tanári vezetéssel frontális 

osztálymunkában 

 

Tanulói kiselőadás: 

- Igaz-e, hogy a 

hidrogénnel hajtott 

motor gyakorlatilag 

„ingyen” van? Hogyan 

és mennyiért állítható 

elő a hidrogén?  

- MI a „hibrid-meghajtás” 

lényege és előnye? 

Kémia: az 

üzemanyagok 

kémiai energiája, 

a táplálék 

megemésztésének 

kémiai folyamatai, 

elektrolízis. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

táplálkozás 

alapvető biológiai 

folyamatai. 
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- Honnan származik az 

elektromos autó 

energiája?  

 

 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Energiaátalakító gépek  

Előzetes 

tudás 

Hőtani alapismeretek. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajátítása. A környezet 

és fenntarthatóság vonatkozásainak áttekintése. Az egyéni felelősség erősítése, a 

felelős döntés képességének természettudományos megalapozása a háztartással 

kapcsolatos döntésekben, a családi élet vonatkozásaiban. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeret 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Fűtő- és hűtőrendszerek: 

kondenzációs kazán, 

napkollektor, hőszivattyú, 

klímaberendezések. 

Megújuló energiák 

hasznosítása: 

A legfontosabb sütő- 

és főzőkészülékek 

fejélődésének 

áttekintése, 

használatuk elveinek 

elsajátítása, a jövőbe 

mutató megoldások 

megismerése.  

A gyakorlatban 

használt falazó 

Az általános iskolai hőtani 

alapismeretek összefoglalása, 

kihangsúlyozva, hogy a 

hőmennyiség a melegítéssel 

közölt energia mértéke.  

 

Tudatosítjuk a tanulókban, 

hogy egyéni biológiai létünk 

és társadalmi életünk 

egyaránt folyamatos 

Kémia: gyors és 

lassú égés, 

élelmiszerkémia. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

beruházás 
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vízierőművek, 

szélkerekek. 

Energiatakarékos 

építkezés, hőszigetelés, 

nyílászárók, megfelelő 

anyagok kiválasztása. 

 

Ismeretek: 

Az energia és a 

munkavégzés kapcsolata.  

A hasznosítható energia 

fogalma.  

Az energiatakarékosság.  

anyagok hőszigetelő-

képességének 

vizsgálata, elemzése. 

energiafelhasználást igényel. 

A felhasznált energia 

szükségszerűen több mint a 

hasznosított.  

 

Cél a takarékos 

energiafelhasználás  

 

Energiafelhasználás 

otthonunkban  

Tanulói gyűjtőmunka:   

      -  Milyen berendezések 

működtetése része 

mindennapi életünknek?  

       -  Mennyi a 

berendezéseink, gépeink 

energiafogyasztása 

  

 Miből fedezhető 

energiaigényünk? 

  Kiscsoportos anyaggyűjtés, 

kiselőadások: 

- Elektromos energia 

előállítása hazánkban 

- Megújuló 

energiaforrások (vízi 

erőmű, szélerőmű, 

naperőmű ) hazai 

perspektívája 

- Egyéni energiaellátás 

(napelem, napkollektor, 

szélkerék, hőszivattyú) 

lehetőségei 

- Energiatakarékosság 

lehetőségei 

- Öko-építészet   

megtérülése, 

megtérülési idő. 

 

Biológia-

egészségtan: 

táplálkozás, 

ökológiai 

problémák. 

 

Etika: környezeti 

etika kérdései. 
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- A hőszigetelés 

jelentősége, korszerű 

anyagai technológiái   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megújuló energia, hasznosítható energia. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Hasznosítható energia, a hőtan főtételei  

Előzetes tudás Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Termikus rendszerek működésére vonatkozó általános elvek elsajátítása. A 

környezet és fenntarthatóság vonatkozásainak áttekintése. Az egyéni felelősség 

erősítése, a felelős döntés képességének természettudományos megalapozása a 

háztartással kapcsolatos döntésekben, a családi élet vonatkozásaiban. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeret 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az emberiség 

energiaszükségletének 

alakulása. 

Megfordítható és nem- 

megfordítható folyamatok 

a mindennapokban.  

Súrlódás, energia-

disszipáció a 

mindennapokban.  

A hőerőgép gyakorlati 

megvalósításának 

alapesetei. 

 

Ismeretek: 

Nyílt és zárt rendszerek 

jellemzői. 

A hőtan első és második 

főtétele. 

A hasznosítható 

energia fogalmának 

értelmezése konkrét 

példák vizsgálata 

alapján. 

A hőtan első és 

második főtételének 

értelmezése néhány 

gyakorlati példán 

keresztül: 

a hő terjedésének 

iránya 

a hőerőgépek 

hatásfoka. 

Rend és 

rendezetlenség 

fogalmi tisztázása, 

spontán és 

rendeződési 

folyamatok 

értelmezése 

egyszerű esetekben. 

A témakör tárgyalását a 

globális energia felhasználás 

növekedésének 

bemutatásával, az 

energiahasznosítás 

optimalizálásának 

szükségességének 

hangsúlyozásával kezdjük.  

 

A hőtan  I. főtételét, mint 

tapasztalati természeti 

törvényt fogadtatjuk el, 

egyszerű példákon, kvalitatív 

szinten értelmezzük. 

Bemutatjuk, hogy számunkra 

felhasználható 

(munkavégzésre fogható) 

energia csak a belső energia 

változásából vagy a 

hőfolyamattal közölt 

energiából származhat. Az I. 

főtétel, hogy az energia-

megmaradás speciális 

megfogalmazása.  Igazolását 

Kémia: 

reverzibilis és 

nem reverzibilis 

folyamatok. 

 

Biológia-

egészségtan: 

ökológiai 

problémák, az 

élet, mint 

speciális 

folyamat, ahol a 

rend növekszik. 

 

Földrajz: 

energiaforrások. 
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Első- és másodfajú 

örökmozgó 

lehetetlensége. 

Rend és rendezetlenség, 

rendeződési folyamatok a 

természetben. A hatásfok 

fogalma.  

az adja, hogy  nem ismerünk 

olyan esetet ami 

ellentmondásban állna vele. 

A hőtan II. főtétele kimondja, 

hogy a hőfolyamattal 

befektetett energia sem 

hasznosítható teljes 

mértékben munkavégzésre. Az 

hőerőgépek csak úgy 

működnek, ha a melegítéssel 

átadott energia egy részét a 

környezetnek hő formájában 

átadja. A II főtétel igazságát 

konkrét gépek működésének 

kavalitatív tárgyalásával 

támasztjuk alá. 

Az „örökmozgó” 

lehetetlenségét azzal 

hangsúlyozzuk, hogy látszólag 

„maguktól” mozgó 

szerkezetek működésének 

értelmezésével bemutatjuk a 

mozgás fenntartásához 

energiát használnak el.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megfordítható, nem-megfordítható folyamat, rend és rendezetlenség, 

hasznosítható energia. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vízkörnyezetünk fizikája  

Előzetes 

tudás 

Fajhő, hőmennyiség, energia. A különböző halmazállapotú anyagok tulajdonságai. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek értelmezése a vízkörnyezet kapcsán, a 

környezettudatosság fejlesztése. Halmazállapot-változások sajátságainak 

azonosítása termikus rendszerekben, a fizikai modellezés képességének fejlesztése. 

Képi és verbális információ feldolgozásának erősítése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A víz különleges 

tulajdonságai 

(rendhagyó hőtágulás, 

nagy olvadáshő, 

forráshő, fajhő,) azok 

hatása a természetben, 

illetve mesterséges 

környezetünkben. 

Vérnyomás, véráramlás. 

Rövid távú 

anyagtranszport 

(diffúzió). 

Halmazállapot-

változások (párolgás, 

forrás, lecsapódás, 

olvadás, fagyás, 

szublimáció).  

A nyomás és a 

halmazállapot-változás 

kapcsolata. 

Kölcsönhatások 

határfelületeken 

(adszorpció, felületi 

feszültség, 

hajszálcsövesség). 

Lakóházak vizesedése. 

Ismeretek: 

A szilárd anyagok, 

folyadékok és gázok 

tulajdonságai, ezek 

értelmezése 

részecskemodellel és 

kölcsönhatás-típusokkal. 

A halmazállapot-

változások energetikai 

A különböző 

halmazállapotok 

meghatározó 

tulajdonságainak 

rendszerezése. 

A jég rendhagyó 

hőtágulásából adódó 

teendők, szabályok 

összegyűjtése (pl. a 

mélységi 

fagyhatár szerepe az 

épületeknél, 

vízellátásnál). 

Hőmérséklet-

hőmennyiség 

grafikonok készítése, 

elemzése 

halmazállapot-

változásoknál. 

Az egyensúlyi állapot 

meghatározása 

különböző 

hőmérsékletű jég, 

illetve víz 

keverésénél. 

A felületi jelenségek 

önálló kísérleti 

vizsgálata. 

A vérnyomásmérés 

elvének átlátása. 

A halmazállapotokról és a 

halmazállapot változásokról 

korábbiakban tanultak 

összefoglalása, különös 

figyelemmel a víz 

halmazállapotaira és 

halmazállapot változásaira 

A halmazállapotok szerkezeti 

értelmezése golyómodell 

alapján 

 

A halmazállapot-változások 

energetikai értelmezése 

 

Fakultatív tanulói 

csoportmunkára ajánlott: 

- A víz kémiából ismert 

molekulaszerkezete és 

ebből eredő fizikai 

sajátságai 

- A víz és jég 

sűrűségviszonyai, az 

olvadáspont 

nyomásfüggése  

- A víz párolgása 

- A víz forrása 

(forráspont 

nyomásfüggése, 

forráshő)  

- Különböző anyagok és 

a víz kölcsönhatása 

(nedvesedése, 

kapillaritás, 

mosószerek hatása) 

- A víz mint oldószer, az 

oldott anyag hatása a 

Matematika: 

függvény 

fogalma, grafikus 

ábrázolás, 

egyenletrendezés. 

 

Biológia-

egészségtan: A 

hajszálcsövesség 

szerepe 

növényeknél. A 

levegő 

páratartalma és a 

közérzet 

kapcsolata. 

Vérkeringés, a 

vérnyomásra ható 

tényezők. 

 

Kémia: a víz 

tulajdonságai; 

adszorpció. 

 

Földrajz: óceáni 

éghajlat. 
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viszonyai. Olvadáshő, 

forráshő, párolgáshő. 

víz fizikai sajátságaira 

(vezetőképesség, 

olvadáspont, 

forráspont változása)   

- Csapadékformák és 

megjelenésük 

környezeti feltételei 

- A víz körforgása a 

természetben 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, termikus egyensúly, felületi feszültség.  

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A Nap  

Előzetes tudás Hőátadás. Energiák átalakítása. Energia-megmaradás.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A hőterjedés különböző mechanizmusainak (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

áttekintése a környezet és fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapota 

vonatkozásában. A hőtani ismeretek alkalmazása adott hétköznapi témában 

gyűjtött adatok kritikus értelmezésével, az alkalmazási lehetőségek 

megítélésére. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeret 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Napból a Föld felé 

áramló energia. 

A Nap felépítése, 

napjelenségek (napszél, 

napfolt, napkitörés.) A Nap 

sugárzása, sarki fény. 

A napenergia felhasználási 

lehetőségei: napkollektor, 

A napállandó 

értelmezése. 

A napenergia 

felhasználási 

lehetőségeinek 

összegyűjtése. 

 

A hővezetés, a 

hőáramlás és a 

hősugárzás alapvető 

A témakör tárgyalását azzal 

indítjuk, hogy a földi élet 

alapfeltételeit a Napból 

származó energia biztosítja. 

A kijelentés alátámasztására 

ajánlott a csoportmunka: 

- A napsugárzás 

meghatározó szerepe 

a klima kialakulásában 

Biológia-

egészségtan: az 

„éltető Nap”, 

hőháztartás, 

öltözködés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

történelem, 

társadalmi és 
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napelem, napkohó, 

napkémény, naptó. 

A hővezetés, a hőáramlás 

és a hősugárzás 

megjelenése egy lakóház 

működésében.  

Energiatakarékos lakóház 

építése. 

Hőkamerás felvételek az 

épületdiagnosztikában. 

 

Ismeretek: 

Hővezetés: hővezető 

anyagok, hőszigetelő 

anyagok. 

Hőáramlás: természetes és 

mesterséges hőáramlás. 

Hősugárzás.  

jellemzői. 

Alkalmazásuk 

gyakorlati problémák 

elemzésekor. 

Gyűjtőmunka: 

lakóházak energetikai 

minősítésének 

szempontjai. 

- Táplálkozásunkat a 

napsugárzás energiája 

biztosítja 

- A foszilis 

energiahordozók mint 

az egykori élet 

maradványai a Nap 

sugárzásnak  

köszönhető 

- A víz körforgását a 

természetben (vízi 

energia) a Nap 

sugárzása biztosítja 

- A légköri mozgásokat 

(szél-energia) a Nap 

melegítő hatása 

okozza 

 

 

Fakultatív csoportmunka: 

-   A napállandó mérése 

- A napkollektor 

működésének 

értelmezése, 

gyakorlati 

alkalmazásainak 

bemutatása  

- A napelem 

működésének alapja, 

gyakorlati alkalmazása 

állampolgári 

ismeretek; 

vizuális kultúra: 

a Nap 

kitüntetett 

szerepe a 

mitológiában és 

a 

művészetekben. 

 

Földrajz: 

csillagászat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hővezetés, hőáramlás, hősugárzás. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai  

Előzetes tudás A hő terjedésével kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A környezettudatos magatartás fejlesztése, összetett, globális környezeti 

problémák bemutatása során. A környezeti rendszerek állapota, védelme és 

fenntarthatósága elemeinek bemutatásával az egyéni felelősségtudat erősítése. 

Médiatudatosságra nevelés a szerzett információk tényeken alapuló, kritikus 

mérlegelésén keresztül. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Hatásunk a 

környezetünkre, az 

ökológiai lábnyomot 

meghatározó tényezők: 

táplálkozás, lakhatás, 

közlekedés stb. A hatások 

elemzése a fizika 

szempontjából. 

A Föld véges eltartó 

képessége. 

Környezetszennyezés, 

légszennyezés problémái, 

azok fizikai okai, hatásai. 

Az ózonpajzs szerepe. 

Ipari létesítmények 

biztonsága. 

A globális felmelegedés 

kérdése. 

Üvegházhatás a 

természetben, az 

üvegházhatás szerepe. 

 

Ismeretek: 

Az üvegházgázok fogalma. 

Az emberi tevékenység 

Megfelelő 

segédletek 

felhasználásával a 

saját ökológiai 

lábnyom 

megbecsülése. A 

csökkentés 

módozatainak 

végiggondolása a 

környezettudatos 

fogyasztói 

szemlélet 

érdekében. 

A környezeti 

ártalmak 

súlyozása. 

Újságcikkek 

értelmezése, a 

környezettel 

kapcsolatos 

politikai viták pro- 

és kontra 

érvrendszerének 

megértése.  

A globális 

felmelegedés 

objektív tényei, s a 

lehetséges okokkal 

kapcsolatos 

feltevések 

elkülönítése.  

A globális környezeti 

problémák fogalma, 

jelentősége az élet jövője 

szempontjából 

 

Globális felmelegedés 

jelensége és lehetséges okai  

- az üvegházhatás 

jelensége és szerepe a 

Föld lakhatóságában 

 

A Föld véges nyersanyag és 

energaihordozó készlete és 

annak ésszerű felhasználása 

A Föld véges népességeltartó 

képessége 

 

Az „ökológiai lábnyom” 

fogalma és annak becslési 

módszerei 

(ajánlott a saját/családi 

ökolábnyom nagyságának 

meghatározása) 

A csökkentés módozatainak 

végiggondolása a 

környezettudatos fogyasztói 

szemlélet érdekében. A 

Biológia-

egészségtan: az 

ökológia fogalma. 

 

Földrajz: 

Környezetvédelem 

A megújuló és 

nem megújuló 

energia fogalma; 

A légkör 

összetétele. 

 

Informatika: 

adatgyűjtés az 

internetről. 
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szerepe az üvegházhatás 

erősítésében.  

A széndioxid-kvóta.  

fenntartható fejlődés 

fogalma. 

 

Ajánlott fakultatív kiselőadási 

témák: 

-  Az ózonlyuk és hatásai 

-  Széndioxid-kvóta 

- Energia-felhasználási 

adatok elemzése 

földrészenként 

- A globális felmelegedés 

gazdasági hatásai 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Üvegházhatás, globális felmelegedés, fenntartható fejlődés, ózonpajzs. 

 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei 

a 10. 

évfolyam 

végén 

A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során szerzett 

tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket 

ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek értelmezésére, egyes események 

minőségi és mennyiségi előrejelzésére. Legyen képes egyszerű fizikai rendszerek 

esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől elválasztani, tudjon egyszerűbb 

számításokat elvégezni és helyes logikai következtetéseket levonni. Tudja helyesen 

használni a tanult elektromosságtani és hőtani alapfogalmakat (áramerősség, 

feszültség, ellenállás, ………….). Tudjon példákat mondani a tanult jelenségekre, a 

tanult legfontosabb törvényszerűségek érvényesülésére a természetben, a technikai 

eszközök esetében. Tudja a tanult mértékegységeket a mindennapi életben is 

előforduló mennyiségek esetében használni. Legyen képes a számítógépes világhálón 

a témához kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, információkat gyűjteni. Ismerje 

a tanulmányok során előforduló fontosabb hétköznapi eszközök működési elvét, 

biztonságos használatát. Legyen tisztában saját szervezete működésének fizikai 

aspektusaival, valamint a háztartás energetikai ellátásának (világítás, fűtés, 

elektromos rendszer, hőháztartás) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek 

gyakorlati alkalmazásaival. Ismerje az ember és környezetének kölcsönhatásából 

fakadó előnyöket és problémákat, valamint az emberiség felelősségét a környezet 

megóvásában.  
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11-12. évfolyam 

Az ebben az életkori szakaszban tárgyalt témakörök komplexek, fejlesztik a szintézis létrehozásának 

képességét, és mindinkább filozófiai, ismeretelméleti, irodalmi, művészettörténeti aspektusokat 

hordoznak magukban. Ilyen az atom- és magfizika, valamint a csillagászat, melyek az anyagról, térről, 

időről kialakult átfogó képzeteinket, az emberiség és kozmikus környezetünk létrejöttét és sorsát, 

lehetőségeinket, felelősségünket s a jövő útjait veszik górcső alá. 

Itt tárgyaljuk a tudomány és technika legdinamikusabban fejlődő részét, a kommunikációt, az 

információ, vizualitás témaköreibe ágyazva. Azokat a területeket vizsgáljuk itt, amelyekben a 

naprakészség a legnehezebben megvalósítható mind a helyi tantervek írói, mind a taneszközök 

szerzői, mind a tanárok részéről. A mindenkiben élő kíváncsiságra építünk: hogyan, milyen elven 

működnek, mire használhatóak mindennapjaink informatikai eszközei, azok az eszközök, melyekkel 

naponta találkozunk. 

A fejlesztési célok fókuszában az erkölcsi nevelés, az állampolgárságra, demokráciára való nevelés, az 

egészség és fenntarthatóság kérdései állnak, a kompetenciák közül pedig az állampolgári és 

esztétikai-művészeti kompetenciák hangsúlyosabb megjelenése jelent új színt. 

Az atommodellek kapcsán különösen jól látható a modell és a valóság viszonya. Fontos pedagógiai 

üzenete ennek a szakasznak az, hogy leírásaink, világról alkotott képünk, természettudományos 

modelljeink nem azonosak a valósággal, hanem annak - lehetőségeinkhez mérten - legjobb 

megközelítései. Természettudományos tudásunk az osztatlan emberi műveltség része, és ezer szálon 

kapcsolódik össze a humán kultúrával, a lét nagy kérdéseivel. A természettudományos világkép 

fejlődik, átalakul, és ez a változás a technikai fejlődést alapozza meg. A másik fontos üzenet az, hogy 

a tudomány társadalmi jelenség. Működése, szabályozása, háttérintézményei, következtetései 

megjelennek mindennapi döntéseinkben, értékítéletünkben. A tudomány egyben olyan működési 

forma, szabályrendszer, amely megpróbál pontosan definiált fogalmakkal dolgozni. Így könnyen 

elkülöníthető az áltudományoktól, és jól elkülönül a hit kérdéseitől.  

A csillagászati tartalmak sajátsága, hogy lehetőséget nyújtanak mind a fizikai, mind a komplex 

természettudományos ismeretek szintézisére egy-egy konkrét jelenség kapcsán. Az ok-okozati 

összefüggéseknek konkrét jelenségek vizsgálatához kötött értelmezése fejleszti a 

természettudományos kompetenciát. A témakör sok nyitott kérdést is megfogalmaz a jövőről. A 

kérdésekre adható lehetséges válaszok fejlesztik a vitakészséget, ennek révén az anyanyelvi 

kompetenciákat, és hozzájárulnak a tudatos állampolgárrá váláshoz is.  

A csillagászat számos irodalmi és művészeti vonatkozásának felhasználásával fejlődik a tanulók 

esztétikai érzéke. A közös és egyéni munka során végzett anyaggyűjtés, az önálló prezentációk 

készítése a digitális kompetenciát fejleszti. Az űrkutatás fejlődését tanulmányozva a tudomány 

gazdasági vonatkozásaival is megismerkedhetnek tanítványaink. Fontos pedagógiai üzenete ennek a 

résznek: a világ leírhatatlanul bonyolult, izgalmas, elmélyedésre, gondolkodásra késztet. A megértés, 

a gondolkodás nyújtotta öröm egyik legfontosabb emberi értékünk.  

Az atomfizikai modellek vizsgálata különösen fontos a tudománytörténeti folyamatok értelmezése 

szempontjából. A modellek, az elképzelések, az egymást váltó, illetve az egymást kiegészítő 

elméletek megszületésének és háttérbe szorulásának bemutatásával, - amit a NAT is megkövetel -, 

fontos ismeretelméleti kérdések is előkerülnek. Egyben jól mutatják a tudományos megismerés előre 

haladtával bekövetkező paradigmaváltásokat. Az atomok szerkezetét leíró modellek használata 

fizikai, kémiai jelenséggel összefüggésben segíti a komplex szemlélet kialakulását. A természet 

alapvető erőinek, kölcsönhatásainak megismerése jelentős lépés a világleírás szempontjából.  
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A megismerési módszerek előnyeinek és korlátainak elemzése a technika egy adott szintjét képviselő 

társadalmi szituációkban hűen tükrözi a gazdasági fejlettség és a tudomány alkalmazhatóságának 

összefüggését. A fizikai modellek új verziói felhívják a figyelmet a tudomány dinamikus változására. 

Az anyagok tulajdonságainak mennyiségi és minőségi jellemzése segíti az objektív világleírást. Az 

elektromosság, a gravitáció, a mágnesség és a sugárzások élővilágra gyakorolt hatásának vizsgálata a 

biológiával való szoros kapcsolatra mutat rá, figyelemre méltó módon rávilágítva az egyes 

természettudományok kapcsolataira. A jelenkor legdinamikusabb fejlődését produkáló információs 

és kommunikációs rendszerek felépítésének megismerése, jelentőségük értékelése, működésük 

fizikai háttere kedvet hozhat a fizikával való foglalatossághoz. Az anyag atomos szerkezetének leírása, 

a radioaktivitás témaköre, annak veszélyei az emberiség jövője szempontjából is rendkívül fontos 

kérdésekben segítenek eligazodni. 

A csillagászat- részben bemutatandó témák - a világmindenségben elfoglalt helyünk és az Univerzum 

keletkezése kapcsán - a lét legvégső kérdéseinek megértéséhez is lényeges adalékkal szolgálnak. A 

Naprendszer felépítésének, égitesttípusainak megismerése, a keletkezés és fejlődés vázlatos leírása 

dinamikus képet mutat egy óriási rendszerről, melynek kiemelt bolygója Földünk. A napfény és a földi 

élet közötti összefüggés felismerése érthetőbbé teszi a Nap egyes kultúrákban elfoglalt kitüntetett 

szerepét. A Világegyetem szerkezetének megismerése, annak múltjával és jövőjével kapcsolatos 

elméleteket alátámasztó, ill. cáfoló tények és érvek megismerése a kutatás néhány módszerének, 

céljának és eredményének áttekintése még a fizika iránt kevésbé érdeklődő tanulókat is ámulatba 

ejti. Az alkalmazott feldolgozási módszerek, például a kísérletek, megfigyelések, projektmunkák, 

önálló internetes kutatások, előadások, csoportmunkák, terepmérések tovább színesíthetik az amúgy 

is változatos anyagot. 

 

  

(10.) 11. évfolyam 

Óraszám: 72 (heti 2 óra) 

Ajánlás az éves óraszám felosztására 

Témakörök Óraszám 

Rezgések és hullámok 6 óra 

A fény természete és a látás 7 óra 

Kommunikáció és képalkotás a 21. században 8 óra 

Atomfizika a hétköznapokban 9 óra 

A Naprendszer fizikai viszonyai 6 óra 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Mechanikai rezgések és hullámok  
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Előzetes tudás 
A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok. Rugóerő, rugalmas energia. 

A mechanikai energia megmaradása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A rezgések és hullámok szerepének megértése a Föld felépítésének és 

jellegzetes változásainak viszonyrendszerében. A jelenségkör dinamikai 

hátterének értelmezése. A társadalmi felelősség kérdéseinek hangsúlyozása a 

természeti katasztrófák bemutatásán keresztül. A tudomány, technika, kultúra 

szempontjából az időmérés és az építmények szerkezeti elemeinek bemutatása.  

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési feladatok Módszertani megoldások 
Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Periodikus jelenségek 

(rugóhoz erősített test 

rezgése, fonálinga 

mozgása). 

Csillapodó rezgések. 

Kényszerrezgések. 

 

Rezonancia, rezonancia-

katasztrófa. 

Mechanikai hullámok 

kialakulása. 

Az árapály-jelenség. A 

Hold és a Nap szerepe a 

jelenség létrejöttében.  

Földrengések 

kialakulása, előrejelzése, 

tengerrengések, 

szökőár. 

 

Ismeretek: 

A harmonikus 

rezgőmozgás jellemzői: 

rezgésidő, amplitúdó, 

frekvencia. 

A harmonikus 

rezgőmozgás 

energiaviszonyai. 

Rezgő rendszerek 

kísérleti vizsgálata. 

A rezonancia 

feltételeinek 

tanulmányozása 

gyakorlati példákon. 

A csillapodás 

jelenségének 

felismerése konkrét 

példákon. 

A rezgések 

gerjesztésének 

megismerése néhány 

egyszerű példán. 

A hullámok mint 

térben terjedő 

rezgések 

értelmezése konkrét 

példák vizsgálata 

alapján. 

A földrengések 

létrejöttének 

elemzése a Föld 

szerkezete alapján. 

A természeti 

katasztrófák idején 

követendő helyes 

magatartás.  

A földrengésbiztos 

épület 

sajátosságainak 

megismerése. 

A rugón rezgő test 

mozgásának kísérleti 

vizsgálata, jellemzése 

(periódusidő, amplitúdó, 

frekvencia) 

A rezgés energetikai 

értelmezése, mint a rezgő test 

mozgási energiája és a rugó-

energia váltakozó egymásba 

alakulása 

Az inga lengésének 

összehasonlítása a rugón 

rezgő test mozgásával 

A rezgések csillapodásának 

magyarázata 

Kényszerrezgés és rezonancia 

jelensége, látványos példák a 

rezonanciára 

 

A mechanikai hullám 

kialakulása, terjedése, a 

hullám, mint térben és időben 

periodikus jelenség jellemzői. 

A terjedési sebesség, a 

hullámhossz és a frekvencia 

kapcsolata 

A longitudinális és 

transzverzális hullám 

A mechanikai hullámban 

energia terjed 

Matematika: 

alapműveletek, 

egyenletrendezés, 

táblázat és 

grafikon 

készítése. 

 

 

Informatika: 

információkeresés 

interneten. 

 

Földrajz: 

földrengések, 

lemeztektonika, 

árapály-jelenség. 
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Longitudinális, 

transzverzális hullám. 

A mechanikai hullámok 

jellemzői: hullámhossz, 

terjedési sebesség. 

A hullámhosszúság, a 

frekvencia és a terjedési 

sebesség közötti 

kapcsolat.  

Árapály-táblázatok 

elemzése. 

 

Gyakorlati példák, 

érdekességek a rezgések, 

hullámok témaköréből: 

            Dagály-hullám, ár-apály 

erőmű, 

            Földrengés-hullámok, 

szökőár 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgőmozgás, frekvencia, rezonancia, mechanikai hullám, 

hullámhosszúság. 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

A fény természete és a látás  

Előzetes 

tudás 

Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás, üvegházhatás. Mindennapi 

ismereteink a színekről, a fény viselkedésére vonatkozó geometriai optikai 

alapismeretek. 

 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési céljai 

A fény kettős természetének megértése. Absztrakt gondolkodás fejlesztése. Az 

emberi szem védelme fontosságának és lehetőségeinek beláttatása, az 

egészséges életmódra törekvés erősítése. A színek szerepe mindennapjainkban, a 

harmonikus színösszeállítás fizikai alapon történő magyarázata, esztétikai 

nevelés. A tudomány, technika, kultúra szempontjából az innovációk (például a 

holográfia, a lézer) szerepének felismerése. A magyar kutatók, felfedezők (Gábor 

Dénes) szerepének megismerése a lézeres alkalmazások fejlesztésében: nemzeti 

azonosságtudat erősítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati 

alkalmazások: 

Az elsődleges és 

másodlagos fényforrások 

megkülönböztetése. Az 

árnyékjelenségek 

Az általános iskolai optikai 

ismétlése, kiegészítése. 

Biológia-

egészségtan: Az 

energiaátadás 

szerepe a 
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Elsődleges és 

másodlagos 

fényforrások a 

környezetünkben. A 

fénynyaláb. 

Árnyékjelenségek, a 

félárnyék fogalma. 

A valódi és a látszólagos 

kép. A szem vázlatos 

felépítése. Gyakori 

látáshibák. Szemüveg és 

kontaktlencse jellemzői, 

a dioptria fogalma.  

Színes világ: vörös, zöld 

és kék alapszínek, kevert 

színek. A színes 

monitorok, kijelzők 

működése. 

Szivárvány. Délibáb. 

A lézer. 

A háromdimenziós 

képalkotás aktuális 

eredményei 

A távcső és a 

mikroszkóp 

működésének elve. 

 

 

Ismeretek: 

Az elektromágneses 

hullám fogalma. 

A fény sebessége 

légüres térben.  

A fény sebessége 

különböző anyagokban. 

Planck hipotézise, 

fotonok. 

A fénytörés és a 

fényvisszaverődés 

felismerése, értelmezése, 

megfigyelése.  

Egy fénysebesség 

mérésére (becslésére) 

alkalmas eljárás 

megismerése. 

Egyszerű kísérletek 

elvégzése a háztartásban 

és környezetünkben 

előforduló 

elektromágneses 

hullámok és az anyag 

kölcsönhatására. 

A foton elmélet 

értelmezése, a frekvencia 

(hullámhossz) és foton 

energia kapcsolatának 

megismerése.  

A látást veszélyeztető 

tényezők áttekintése, a 

látás-kiegészítők és optikai 

eszközök kiválasztása 

szempontjainak 

megismerése. 

Egyszerű sugármenetek 

készítése, leképezések 

értelmezése. 

A távcső és mikroszkóp 

felfedezésének 

tudománytörténeti 

szerepének megismerése, 

hatásának felismerése az 

emberi gondolkodásra. 

A lézerfénnyel kapcsolatos 

biztonsági előírások 

tudatos alkalmazása. 

A fény egyenes vonalú 

terjedése, 

árnyékjelenségek 

A fény sebessége, 

mérése, a fénysebesség 

mint határsebesség 

 

A geometriai optika 

alapjelenségei: 

fényvisszaverődés, 

fénytörés (kiscsoportos 

kísérleteken keresztül 

feldolgozva) 

A teljes visszaverődés 

jelenségének bemutatása 

és gyakorlati 

alkalmazásának 

megbeszélése 

(endoszkóp, optikai kábel) 

 

A képalkotás, egyszerű 

eseti:  

tükrök lencsék 

képalkotása, valódi és 

látszólagos kép (ismétlés, 

egyszerű kísérleteken 

keresztül) 

Fakultatív kiscsoportos 

feldolgozásra ajánlott 

témák:  

- Távcső és 

mikroszkóp képe, az 

eszközök 

tudomány-és 

kultúrtörténeti 

jelentősége 

- A látás fizikája 

Látáshibák és korrigálásuk 

(szemüveg, 

gyógyászati 

alkalmazásoknál. 

A szem és a 

látás, a szem 

egészsége. 

 

Kémia: 

lángfestés. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

színek a 

művészetekben. 
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törvényei. Teljes 

visszaverődés. 

Valódi és látszólagos 

kép. 

Lencsék tulajdonságai, 

legfőbb jellemzői, a 

dioptria fogalma. 

A fény felbontása, a 

tiszta spektrumszínek: 

vörös, narancs, sárga, 

zöld, kék, ibolya.  

Tükrök (sík, domború, 

homorú). 

kontaktlencse, dioptria 

fogalma) 

 

Newton prizma-kísérlete 

– a fehér fény színekre 

bontása és egyesítése 

A színkeverés  

Fakultatív kiscsoportos 

feldolgozásra: 

- Légköroptikai 

jelenségek 

értelmezése: 

 szivárvány, délibáb, 

naplemente vörös színe, 

az ég kék színe 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, foton, spektrum. 

Tükör, lencse, fókuszpont, látszólagos- és valódi kép, színfelbontás. Teljes 

visszaverődés. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az elektromos energia előállítása  

Előzetes tudás 
Egyenáramok, az elektromos teljesítmény, az energia-megmaradás törvénye, az 

energiák egymásba alakulása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az elektromágneses indukció segítségével előállított villamos energia 

termelésének mint technikai rendszernek felismerése, azonosítása az 

energiaellátás rendszerében. A környezettudatos szemlélet erősítése. A magyar 

és európai azonosságtudat erősítése a feltalálók munkájának (Jedlik, Bláthy, 

Zipernowsky, Déri) megismerésén keresztül. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Mágnesek, mágneses 

alapjelenségek. 

Az elektromos energia 

előállítása: dinamó, 

generátor. 

Elektromos hálózatok 

felépítése. 

A Föld mágneses tere, az 

iránytű használata. 

A távvezetékek 

feszültségének nagy 

értékekre történő 

feltranszformálásának oka. 

 

Ismeretek: 

A mágneses mező fogalma, 

a mágneses tér irányának 

és nagyságának 

értelmezése. 

Az elektromágneses 

indukció jelensége. 

A generátor és a 

transzformátor működése.  

Az alapvető 

mágneses 

jelenségek 

megismerése, 

alapkísérletek 

elvégzése. 

A Föld mágneses 

tere szerkezetének, 

az iránytű 

működésének 

megismerése.  

Az elektromágneses 

indukció néhány 

alapesetének 

kísérleti elemzése, a 

különböző típusok 

megkülönböztetése. 

A generátor és a 

transzformátor 

működésének 

értelmezése 

modellek vizsgálata 

alapján. 

A nagy elektromos 

hálózatok 

felépítésének, 

alapelveinek 

áttekintése 

szemléltetés (pl. 

sematikus rajz) 

alapján. 

A korábbi mágneses 

ismeretek ismétlése 

kísérleteken keresztül 

 

Az áram mágneses hatásának 

bemutatása (Oersted-

kísérlet) 

Mágnesrúd és szolenoid 

terének hasonlósága 

Áramjárta vezetők 

kölcsönhatása (jelenség 

szintű tárgyalása) motorok 

működése 

        Fakultatív kiegészítő 

anyag: 

                egyszerű 

elektromotor készítése 

 

Mozgási indukció jelensége 

 - a generátorok működése 

(modell kísérlet, erőmű 

működésének bemutatása 

videón,, erőmű-látogatás) 

- Hálózati váltakozó 

feszültség előállítása és 

jellemzői 

Nyugalmi indukció jelensége 

- A transzformátor és 

működése 

 

Az elektromos energia-

hálózat az erőműtől a 

fogyasztóig. 

Földrajz: a Föld 

mágneses tere, 

erőművek. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Az 

elektromossággal 

kapcsolatos 

felfedezések 

szerepe az ipari 

fejlődésben; 

magyar 

találmányok 

szerepe az 

iparosodásban 

(Ganz). 

A Széchenyi 

család szerepe az 

innováció 

támogatásában 

és a 

modernizációban 

(Nagycenk). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágnes, mágneses mező, iránytű, generátor, elektromágneses indukció, 

transzformátor. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Kommunikáció és képalkotás a 21. században Órakeret 7 óra 

Előzetes 

tudás 

Az elektromágneses hullámok természete. A fény fizikai tulajdonságai.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai rendszerek szerepének 

megértése az adatrögzítésben, adatok továbbításában. Az innovációk 

jelentőségének felismerése a tudomány, technika, kultúra szempontjából. 

Képalkotási eljárások, adattárolás és -továbbítás, orvosi diagnosztikai eljárások 

előfordulásának, céljainak, legfőbb sajátságainak felismerése a mindennapokban. A 

képalkotás fejlődése és a vizuális kommunikáció változása összefüggéseinek 

felismertetése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Módszertani 

megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A mobiltelefon felépítése 

és működése. 

Az optikai kábel. Az 

endoszkóp. 

A rádió működésének 

elve.  

Mágneses adathordozók. 

CD, DVD lemezek. 

A fényelektromos hatás 

elve és gyakorlati 

alkalmazása (digitális 

fényképezőgép, 

fénymásoló, 

lézernyomtató 

működésének elve). 

A röntgensugárzás és 

hatásai. 

Diagnosztikai módszerek 

alkalmazásának célja és 

Az elektromágneses 

hullámok szerepének 

megértése az információ 

(hang, kép) átvitelben. 

Az endoszkópos 

diagnosztikai eljárás 

elvének megértése. 

A digitális technika elvei, a 

legelterjedtebb 

alkalmazások fizikai 

alapjainak megértése. 

A legelterjedtebb 

adattárolók 

szerkezetének, 

működésének, 

kapacitásuk 

nagyságrendjének 

megismerése. 

A fényképezőgép jellemző 

paramétereinek 

értelmezése: felbontás, 

optikai- és digitális zoom. 

Az elektromágneses 

rezgőkör működésének 

kvalitatív tárgyalásán 

keresztül, a mechanikai 

rezgés analógiájára 

vezetjük be az 

elektromágneses rezgés 

fogalmát, majd a 

mechanikai hullámok 

megfelelőjeként az 

elektromágneses 

hullámot, mint a térben 

terjedő 

elektromágneses 

rezgéseket.  

Az elektromágneses 

hullámok sajátságait 

alkalmazási példákon 

keresztül mutatjuk be. 

Hangsúlyozva az 

elektromágneses 

sugárzás szerepét az 

információk 

továbbításában 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

A kommunikáció 

alapjai. A 

képalkotó 

eljárások 

alkalmazása a 

digitális 

művészetekben. 

 

Biológia-

egészségtan: 

Betegségek és a 

képalkotó 

diagnosztikai 

eljárások, a 

megelőzés 

szerepe. 

 

Vizuális kultúra: a 

fényképezés mint 

művészet, 
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fizikai alapelvei a 

gyógyászatban (a testben 

keletkező áramok 

kimutatása, röntgen, 

képalkotó eljárások). 

 

Ismeretek: 

Elektromágneses 

rezgések nyitott és zárt 

rezgőkörben. 

A rádió működésének 

elve. A moduláció. 

Digitális jelek. 

A fényelektromos hatás 

fizikai leírása, 

magyarázata. 

A röntgensugárzás és 

hatásai. 

Gyűjtőmunka: A „jó” 

fényképek készítésének 

titkai. 

A röntgensugarak 

gyógyászati szerepének és 

veszélyeinek 

összegyűjtése. 

Az elektromágneses 

hullámok energiájának 

frekvenciafüggése 

kapcsán tárgyaljuk az 

elektromágneses 

sugárzások különféle 

formáit, az 

elektromágneses 

spektrumot.  

A fotoeffektus egyszerű 

kísérleti tárgyalásán 

keresztül vezetjük be a 

foton fogalmát  

Csoportos feldolgozásra 

ajánlott: 

- Kísérletek 

mobiltelefonnal 

- A mikrohullámú 

sütő működése 

- A fény mint 

információ-

hordozó 

- A holográfia 

- A röntgensugárzás 

alkalmazása a 

tudományban, 

technikában, 

gyógyászatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digitális 

művészet. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgés, hullám. Fényelektromos hatás, röntgensugárzás. 

 

 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Atomfizika a hétköznapokban  

Előzetes 

tudás 

Ütközések. A fény jellemzői. Elemek tulajdonságai. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Az anyag modellezésében rejlő filozófiai, tudománytörténeti vonatkozások 

felismerése. A modellalkotás ismeretelméleti szerepének értelmezése. A 

radioaktivitás és anyagszerkezet kapcsolatának megismerése, a radioaktív 

sugárzások mindennapi megjelenésének, az élő és élettelen környezetre gyakorolt 

hatásainak bemutatása, az energiatermelésben játszott szerepének áttekintése. Az 

állampolgári felelősségvállalás erősítése. 
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Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 
Módszertani megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

Az atom fogalmának 

fejlődése, az egyes 

atommodellek mellett és 

ellen szóló érvek, 

tapasztalatok. 

Elektron, atomok, 

molekulák és egyéb 

összetett rendszerek 

(kristályok, 

folyadékkristályok, 

kolloidok). 

Az atommag felfedezése: 

Rutherford szórási 

kísérlete. 

Stabil és bomló 

atommagok. A radioaktív 

sugárzás felfedezése. A 

radioaktív bomlás. A 

bomlás 

véletlenszerűsége.  

Radioaktivitás, 

mesterséges 

radioaktivitás. 

A nukleáris energia 

felhasználásának 

kérdései.  

 

Az energiatermelés 

kockázati tényezői. 

Atomerőművek 

működése, szabályozása. 

Kockázatok és 

rendszerbiztonság 

(sugárvédelem). 

Ismeretek: 

Különböző 

fénykibocsátó 

eszközök 

spektrumának 

gyűjtése 

a gyártók adatai 

alapján. (Pl. akvárium-

fénycsövek fajtáinak 

spektruma.) 

Kutatómunka: a 

radioaktív jód 

vizsgálati jelentősége. 

A radioaktivitás 

egészségügyi 

hatásainak 

felismerése:  

− sugárbetegség; 

− sugárterápia.  

Kutatómunka: mi 

történt Csernobilban? 

Feldolgozás a megismerés 

történeti folyamatába 

ágyazva, kiemelten építve a 

kémiában tanultakra.  

Az anyag atomos 

szerkezetének kémiai 

bizonyítékai (a kémiából 

tanultak felidézése) 

Az atomok méretének 

nagyságrendi becslése 

(NaCl kristály sűrűsége 

rácsállandója és az Avogadro-

szám felhasználásával) 

 

Az atom részei (mag és 

elektronburok) 

Rutherford- és Bohr-modellt 

megalapozó, (Rutherford-

szórás, spektroszkópia, 

Frank-Hertz kísérlet) és azok 

elégtelenségét jelző 

kísérletek (az elektron 

hullámtermészete - Devison-

Germer kísérlet, magasabb 

rendszámú elemek, 

molekulák színképe 

ének értelmezése)   

Az atom kvantummechanikai 

leírásának legfontosabb 

jellemzői, szemléletes 

kvalitatív kép 

(határozatlansági reláció, az 

elektron-állóhullámok, 

megtalálási 

valószínűségsűrűség   

 

A kémiai kötések lényegének 

összefoglalása.  

Matematika: 

folytonos és 

diszkrét változó, 

exponenciális 

függvény. 

 

Kémia: 

anyagszerkezeti 

vizsgálatok, az 

atom 

szerkezete; 

kristályok és 

kolloidok; az 

atommag. 

 

Etika: a 

tudomány 

felelősségének 

kérdései. 

 

Biológia-

egészségtan: a 

sugárzások 

biológiai hatásai. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

Hirosimára és 

Nagaszakira 

ledobott két 

atombomba 

története, 

politikai háttere, 

későbbi 

következményei. 
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Vonalas és folytonos 

színképek jellemzése, 

létrejöttük magyarázata.  

Anyagszerkezetre 

vonatkozó atomfizikai 

ismeretek (Rutherford-

modell, Bohr-modell, az 

atomok 

kvantummechanikai 

leírása). 

Az anyag kettős 

természete. 

Építőkövek: proton, 

neutron, kvark. A 

tömeghiány fogalma. Az 

atommagon belüli 

kölcsönhatások. 

A tömeg-energia 

egyenértékűség. 

Radioaktív izotópok.  

Felezési idő, aktivitás. 

 

Az atommag részei (proton, 

neutron) és az azokat 

összetartó magerők, az 

izotópok fogalma, az 

atommagok stabilitása 

Radioaktív bomlás típusai, a 

sugárzás kimutatása. 

Tanulói kiselőadások:  

       A radioaktivitás gyakorlati 

alkalmazásai (gyógyászat, 

technika) 

  

A maghasadás jelensége, 

láncreakció 

Az atombomba és az 

atomreaktor működése 

 

Frontális megbeszélés tanári 

vezetéssel: 

A nukleáris energia 

felhasználásának jelenleg 

nincs alternatívája.  

Az energiatermelés kockázati 

tényezői. Kockázatok és 

rendszerbiztonság 

(sugárvédelem). 

A magfúzió jelensége, a 

csillagok energiatermelése 

 

 

Földrajz: 

energiaforrások. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 
Vonalas színkép, az anyag kettős természete. Tömeg-energia 

egyenértékűség. Radioaktivitás. Felezési idő. 
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Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A Naprendszer fizikai viszonyai  

Előzetes tudás Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapot-változások. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A Naprendszer mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, értelmezése, 

állapotának és keletkezésének összekapcsolása. Az űrkutatás mint társadalmilag 

hasznos tevékenység megértetése. Az űrkutatás tudománytörténeti vonatkozásai, 

szerepének áttekintése a környezet és fenntarthatóság szempontjából. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Módszertani 

megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A hold- és a 

napfogyatkozás. 

A Merkúr, a Vénusz és a 

Mars jellegzetességei. 

A Jupiter, a Szaturnusz, 

az Uránusz és a 

Neptunusz 

jellegzetességei.  

Gyűrűk és holdak az 

óriásbolygók körül.  

Meteorok, meteoritek.  

A kisbolygók övének 

elhelyezkedése. 

Az űrkutatás állomásai: 

első ember az űrben, a 

Hold meghódítása, 

magyarok az űrben. 

Emberi objektumok az 

űrben: hordozórakéták, 

szállító eszközök. Az 

emberi élet lehetősége 

az űrben. 

Nemzetközi Űrállomás. 

Az Föld mozgásaihoz 

kötött időszámítás 

logikájának megértése. 

A Földön uralkodó fizikai 

viszonyoknak és a Föld 

Naprendszeren belüli 

helyzetének 

összekapcsolása. 

Holdfogyatkozás 

megfigyelése, a Hold- 

fázis és holdfogyatkozás 

megkülönböztetése. 

Táblázati adatok 

segítségével két égitest 

sajátságainak, felszíni 

viszonyainak 

összehasonlítása, az 

eltérések okainak és 

azok következményeinek 

az értelmezése.  

Az űrkutatás 

fejlődésének 

legfontosabb állomásaira 

vonatkozó adatok 

gyűjtése, rendszerezése. 

A magyar űrkutatás 

eredményeinek, 

űrhajósainknak, a 

Korábban tanult és 

hétköznapi csillagászati 

ismeret összefogása, 

kiegészítése 

A Naprendszer, mint 

legközelebbi kozmikus 

környezetünk, 

jelentősége. 

Kiscsoportos 

feldolgozás, 

kiselőadások: 

- A Naprendszer 

keletkezése, kora. 

- A Föld kora 

- A Nap és a 

Naprendszer 

bolygóinak 

feljellemzői 

(adatok) kutatási 

eredmények. 

Kiemelt 

szempont a 

különböző 

bolygók mennyire 

lehetnek 

alkalmasak az 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Kopernikusz, Kepler, 

Newton 

munkássága. A 

napfogyatkozások 

szerepe az emberi 

kultúrában. 

 

Földrajz: a tananyag 

csillagászati 

fejezetei, a Föld 

forgása és 

keringése, a Föld 

forgásának 

következményei 

(nyugati szelek öve), 

a Föld belső 

szerkezete, 

földtörténeti 

katasztrófák, 

kráterbecsapódás 

keltette felszíni 

alakzatok keresése 

térképeken, 

műholdfelvételeken. 
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A világűr megfigyelése: 

távcsövek, 

parabolaantennák, 

űrtávcső.  

Ismeretek: 

A Naprendszer 

szerkezete, legfontosabb 

objektumai.  

A bolygók pályája, 

keringésük és forgásuk 

sajátságai. 

A Naprendszer 

keletkezése. 

A Föld kora. 

A Hold jellemző adatai 

(távolság, keringési idő, 

forgási periódus, 

hőmérséklet), a légkör 

hiánya. A Hold fázisai, a 

fázisok magyarázata. A 

Hold kora. 

Az űrkutatás irányai, 

hasznosítása, társadalmi 

szerepe.  

magyarok által 

fejlesztett, űrbe juttatott 

eszközöknek a 

megismerése. 

Az űrkutatás jelenkori 

programjának, fő 

törekvéseinek 

áttekintése.  

emberi élet 

szempontjából, ill 

mit nyújthatnak 

számunkra.)  

- Mit tudunk meg a 

Holdról Galileitől 

a Hold-

expedíciókig? 

- A mesterséges 

holdak, 

űrállomások 

jellemzői és 

jelentőségük az 

űrkutatásban és a 

földi élet 

szolgálatában.  

- Az űrkutatás 

története 

- Magyarország 

lehetőségei az 

úrkutatásban 

A csoportok frontális 

beszámolóját közös 

megbeszélés követi 

  

 

Biológia-

egészségtan: a Hold 

és az ember 

biológiai ciklusai, az 

élet fizikai feltételei; 

A tartós 

súlytalanság hatása 

az emberi 

szervezetre; A nagy 

távolságú emberes 

űrutazás 

pszichológiai 

korlátjai.  

 

Etika: környezeti 

etika kérdései; az 

ember helye és 

szerepe. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pálya, keringés, forgás, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit. Űrkutatás. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

Csillagok, galaxisok  

Előzetes 

tudás 

A Nap sugárzása, energiatermelése. A fény terjedése. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

A felépítés és működés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint természeti 

rendszerekben. Az Univerzum (általunk ismert része) anyagi egységének beláttatása. 



231. 

fejlesztési 

céljai 

A világmindenség mint fizikai rendszer fejlődésének, a fejlődés kereteinek, 

következményeinek, időbeli lefutásának megértése. 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési 

követelmények 

Módszertani 

Megoldások 

Kapcsolódási 

pontok 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások: 

A Nap várható jövője. 

A csillagtevékenység 

formái, ezek észlelése.  

A fizikai-matematikai 

világleírások hatása az 

európai kultúrára. 

Az Univerzum tágulására 

utaló tapasztalatok, a 

galaxis halmazok 

távolodása.  

 

Ismeretek: 

A csillag definíciója, 

jellemzői, gyakorisága, 

mérete, szerepe az 

elemek kialakulásában. 

A galaxisok, alakjuk, 

szerkezetük. Galaxisunk: 

a Tejút. 

Az Univerzum fejlődése, 

az ősrobbanás elmélet.  

Az Univerzum kora, 

létrejöttének, jövőjének 

néhány modellje.  

A csillagok 

méretviszonyainak 

(nagyságrendeknek) 

áttekintése. 

A csillagok 

energiatermelésének 

megértése. 

Önálló projektmunkák, 

képek gyűjtése, egyszerű 

megfigyelések végzése 

(például: a Tejút 

megfigyelése). 

Érvelés és vita az 

Univerzumról kialakított 

képzetekkel kapcsolatban.  

Ismeretterjesztő szintű 

feldolgozása, internetről 

gyűjtött csillagászati 

fotók, Videofilmek 

illusztrálásával 

- Az Univerzum 

keletkezésére 

vonatkozó 

elképzelés, 

Ősrobbanás-

elmélet és a ráutaló 

tapasztalatok 

 

- Az Univerzum 

csillagrendszereire 

vonatkozó 

ismereteink. Az 

Univerzum 

kiterjedése, 

tágulása. 

- A Tejútrendszer –

galaxis 

- A Nap mint a 

legközelebbi és a 

legjobban ismert 

csillag,  

- A csillagok élete 

(csillagfejlődés) 

 

 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Napkultusz az 

antik 

kultúrákban. 

 

Kémia: a 

periódusos 

rendszer, 

elemek 

keletkezése. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Madách Imre: Az 

ember 

tragédiája. 

 

Etika: az ember 

világegyetemben 

elfoglalt 

helyének 

értelmezése. 

 

Biológia: az 

evolúció 

fogalma. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csillag, galaxis, Tejút. Ősrobbanás, téridő. 

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei 

a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismerje az infokommunikációs technológia legfontosabb eszközeit, 

alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. Ismerje saját érzékszervei működésének 

fizikai vonatkozásait, törekedjen ezek állapotának tudatos védelmére. Ismerje a 

látható fény különböző hullámtulajdonságait. 

Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből arra 

következtethetünk, hogy az anyag atomos szerkezetű. Ismerje fel, hogy a fizika 

modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, módszerei kijelölik a 

tudomány határait. Ismerje a mag-átalakulások főbb típusait (hasadás, fúzió). Legyen 

tisztában ezek felhasználási lehetőségeivel. Tudja összehasonlítani az atomenergia 

felhasználásának előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös 

tekintettel a környezeti hatásokra. 

Legyen képes Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban szemlélni, az 

emberiség létrejöttét, sorsát, jövőjét és az Univerzum történetét összekapcsolni. 

Legyenek ismeretei a csillagászat alapvető eredményeiről. Ismerje az Univerzum és a 

Naprendszer kialakulásának történetét. Ismerje az űrhajózás elméleti és gyakorlati 

jelentőségét. 

 

  



233. 

FÖLDRAJZ 
Iskolánkban az ügyvitel és a közgazdaság ágazaton tanulnak 3 éven keresztül földrajzot a 10-11-12. 

évfolyamon heti két órában, illetve a 2018-ban belépők a 9-10-11. évfolyamon. 

 

(9.) 10. osztály 

Heti óraszám: 2 óra 
 

Témakör 
 

Óraszám 

A Föld kozmikus környezete    7 óra 

A földi tér ábrázolása    6 óra 

A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai   13 óra 

A légkör földrajza   11 óra 

A vízburok földrajza   11 óra 

A földrajzi övezetesség   12 óra 

Összefoglalás, számonkérés    10 óra 

Évi óraszám (heti 2 óra)   70 óra 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A Föld kozmikus környezete 
Órakeret 

  7 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A csillagászati ismeretek fejlődése 
A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvényszerűségei.  
A Világegyetem 
A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a Naprendszer kapcsolata és méretei. 
A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elméletek bemutatása. A csillagfejlődés 
áttekintése. 
A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égitestek osztályozása.  
A Nap, mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatása.  
A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 
A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók jellemzőinek összehasonlítása, kisbolygók, 
üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzése. 
 
Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 
Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek, űrkutatás magyar vonatkozású 
eredményeinek megismerése.  
A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  
 
A Föld, mint égitest 
A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek összekapcsolása az ember életére 
gyakorolt hatásokkal. 
A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás összekapcsolása, a helyi és a zónaidő 
megkülönböztetése, gyakorlati jelentőségük belátása, alkalmazása egyszerű számítások során. 
A Hold  
Jellemzése, földi hatásai, a holdfázisok és a fogyatkozások kialakulásának magyarázata.  
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kőzetbolygó 
(Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), tengely körüli forgás, 
keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és zónaidő, holdfázis, nap- és 
holdfogyatkozás, űrállomás. 

 
 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A földi tér ábrázolása 
Órakeret 

 6 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A térkép 
A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 
A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a legelterjedtebb vetülettípusok 
és jellemzőik összehasonlítása, alkalmazhatóságuk korlátai. 
A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a domborzat háromdimenziós 
ábrázolásának lehetőségei. 
Tájékozódás a térképen és a térképpel 
Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó számítási feladatok  
Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat használatával.  
A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek alkalmazása mindennapi 
tájékozódási helyzetekben. 
 
Távérzékelés és térinformatika 
A műholdfelvételek típusai és alkalmazásuk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek azonosítása 
műholdfelvételeken.  
A GPS működési elve és jelentősége. 
Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinformatikai rendszerek mindennapi 
életben való sokoldalú felhasználhatóságára (pl. veszély előrejelzése, környezet károsodásának 
felismerése). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, közepes- 
és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, szintvonal, 
helymeghatározás, távérzékelés. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 
Órakeret 

13 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele 
A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában megfigyelhető törvényszerűségek 
megfogalmazása.  
Az egyes gömbhéjak fő jellemzői.  
 
A kőzetlemezek és mozgásaik következményei  
A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és legfontosabb tulajdonságainak 
összehasonlítása.  
A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző folyamatainak és 
következményeinek leírása konkrét példák alapján; folyamatábrák elemzése és készítése. 
A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvényszerűségei; a földrengések 
következményei, a cunami.  
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A földrengések előrejelzésének lehetőségei és korlátai, a nemzetközi segítségnyújtás szerepének 
bemutatása konkrét példa alapján.  
A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; a vulkánosság típusai, 
összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusokkal; magyarázó ábrák elemzése.  
Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén lejátszódó folyamatok összehasonlítása. Mélytengeri árok, 
peremi medence, üledékfelhalmozódás, szigetív, hegységképződés . 
A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló munkájának kapcsolata, szerepük 
bemutatása kontinentális és óceáni példák alapján. 
 
Ásványkincsek  
A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, a kőzetek csoportosítása, az egyes 
kőzetcsoportokhoz tartozó főbb kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat.  
A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen (pl. terméskő) és átalakítást követő 
használat (pl. cement, cserép).  
Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori ércásványokra, magmás és üledékes 
ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák alapján.  
Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének keletkezésének folyamata, gazdasági 
jelentőségük változása. 
A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti problémák. 
A nagy tömegű kőzet-átalakítás (pl. cementgyártás) és a fenntarthatóság kapcsolatának 
szemléltetése; az építkezés, ércbányászat, fosszilis energiahordozók kitermelésének és 
felhasználásnak környezeti következményei információgyűjtés és feldolgozás alapján.  
A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása példákban. 
 
A talaj 
A talaj mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folyamatok miatt legsérülékenyebb 
környezeti képződmény jellemzése; a talajképződés folyamatának, összefüggéseinek bemutatása. 
A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elterjedt zonális és azonális talajok jellemzése a 
kialakításában szerepet játszó tényezők bemutatásával.  
Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára különböző éghajlati övekben; a talaj 
környezeti hatásjelző szerepének és a talajpusztulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása példák 
alapján. 
 
Földtörténet 
A kormeghatározás módszerei. 
A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor időegységek rendszere. 
A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok nyomai bolygónkon; az élet 
elterjedésének legfontosabb lépcsői, az élet visszahatása a földrajzi, és ezen keresztül a geológiai 
folyamatokra, a környezet változásának mérföldkövei; konkrét példák megnevezése, területi 
előfordulásuk bemutatása.  

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-
mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; 
kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, 
ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, 
domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, 
időszak, kor. 

Topográfiai 
ismeretek 

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A Kaledóniai-, a 
Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer tanult tagjai.  
Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St. Helens.  
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Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A légkör földrajza 
Órakeret 

11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A légkör anyagai és szerkezete  
A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok légköri folyamatokban betöltött 
szerepének megismerése. 
A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik összehasonlítása, szerepük értékelése a földi élet és 
a gazdaság szempontjából.  
 
A levegő felmelegedése 
A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; folyamatábra elemzése, hőmérséklet 
változásához kapcsolódó egyszerű számítási feladatok megoldása. 
A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk gazdasági-energetikai 
hasznosíthatóságának példái.  
 
A felhő- és csapadékképződés 
A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat bemutatása. 
A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez kapcsolódó számítási feladatok 
megoldása. 
A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a csapadék gazdasági jelentőségének 
ismertetése példákkal. 
 
A levegő mozgása 
A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a légnyomás és a szél 
kialakulásának összefüggései.  
A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek jellemzése. 
A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, a mérséklet és a forró 
övezeti monszun összehasonlítása; a jellegzetes helyi szelek és a mindennapi életre gyakorolt 
hatásuk bemutatása példák alapján. 
A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában betöltött szerepük igazolása.  
 
Időjárás, időjárási frontok 
Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. Szöveges és képi időjárás-előrejelzés 
értelmezése; következtetés levonása időjárási adatokból.  
A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik bemutatása, példák a mindennapi 
életet befolyásoló szerepükre.  
Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és másokért is felelős magatartás 
kialakítása.  
 
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 
A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése; a pusztító és építő tevékenység 
által létrehozott jellemzői formák felismerése.  
A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági következményei.  
 
A légszennyezés következményei 
A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennyeződés élettani, gazdasági stb. 
következményeinek bemutatása példák alapján. 
Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás mérséklésében, a légköri folyamatok 
egyensúlyának megőrzésében. 
Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása.  
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üvegházhatás, 
a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, hőmérsékleti egyenlítő, 
főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, felhőtípusok, talaj menti csapadék, 
hulló csapadék; időjárás- előrejelzés, kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg 
ritkulása (elvékonyodása), globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító 
és építő munkája, erózió. 

 
 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A vízburok földrajza 
Órakeret 

11 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A vízburok tulajdonságai és mozgásai 
A vízburok tagolódása, az elemek kapcsolódásának, egymáshoz való viszonyának megértése 
(világtenger, óceánok, tengerek); a tengerek típusainak, jellemzőinek bemutatása példák alapján. 
A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek bemutatása. A tengervíz sótartalmát 
befolyásoló tényezők földrajzi összefüggéseinek értelmezése. 
A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal.  
A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a hideg és a meleg 
tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat-módosító szerepének bemutatása példákban. A 
tengerjárást kialakító tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a torkolattípusokkal. 
 
A felszín alatti vizek 
A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, összefüggéseinek bemutatása. 
Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük megismertetése példák alapján; 
veszélyeztetettségük okainak és következményeinek feltárása.  
 
A felszíni vizek 
A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüggéseinek felismerése. 
A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak pusztulásához vezető folyamatok, illetve 
azok összefüggéseinek bemutatása. 
 
A víz és a jég felszínformáló munkája 
A tenger és a folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők megismerése; épülő és pusztuló 
tengerpartok jellemzése; a folyók építő és pusztító munkája következményeinek bemutatása, 
felszínformálási összefüggéseinek megismerése. 
A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának összevetése, jellemzése.  
Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés kialakulási folyamatra. 
 
A karsztosodás 
A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti összefüggések felismerése.  
A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése; a jellemző felszínformák felismerése képeken, 
terepen, következtetés a kialakulás folyamatára. 
 
A vízburok, mint gazdasági erőforrás 
A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem szerepének bemutatása hazai 
példákon; a veszélyhelyzetek kialakulásához vezető folyamatok megismerése; helyes és felelős 
magatartás veszélyhelyzetekben.  
A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a vízenergia hasznosításának 
lehetőségei és korlátai.  
A vízi szállítás jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező bemutatása hazai és nemzetközi példákon. 
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A vízburok környezeti problémái 
A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés élettani, gazdasági stb. 
következményeinek bemutatása példák alapján; az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása 
a károsítás mérséklésében, a vízburok egyensúlyának megőrzésében. 
Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  
Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a vízzel való takarékosság lehetőségeinek 
megismerése információgyűjtés és feldolgozás alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, 
vízrendszer, fertő, mocsár, láp, lefolyástalan terület, épülő tengerpart, pusztuló 
tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai 
ismeretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  
Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; Eufrátesz, 
Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, Genfi-tó, Gyilkos-
tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, Hernád, Mura, Szamos, 
Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-atlanti-, Labrador-, Humboldt-, 
Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 

 
 

Tematikai egység/ 
Fejlesztési cél 

A földrajzi övezetesség 
Órakeret 
 12 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 
A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a valódi éghajlati övezetességgel 
való kapcsolatának, az övezetességet kialakító és módosító tényezők szerepének értelmezése, 
összefüggéseinek feltárása.  
Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földrajzi övezetesség közötti különbség 
indoklása.  
A talajtípusok övezetes elrendeződésének bemutatása, az egyes övezetekhez kapcsolódó 
meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.  
 
A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 
Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvényszerűségek és összefüggések feltárása; 
az övezetek tagolódásának törvényszerűségei. Az éghajlati jellemzők változásában megfigyelhető 
törvényszerűségek feltárása, más elemekkel való összefüggéseinek bemutatása. 
A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás kapcsolatának bemutatása; az 
összefüggések, ok-okozati kapcsolatok feltárása. 
Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik bemutatása.  
 
A függőleges övezetesség 
A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása.  
A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbségek bemutatása példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, terület, 
vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, erdőhatár, 
hóhatár. 
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KÖTELEZŐ KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGY 
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TESTNEVELÉS ÉS SPORT 
 

 

9–12. évfolyam 

 

 

A testnevelés és sport műveltségtartalma - már a kritikus gondolkodásra alapozva – ezen az 

iskolafokon tovább mélyíti és bővíti a sportolás, aktív pihenés alkalmazásához szükséges ismereteket 

és mozgásos tevékenységeket és az ehhez tartozó kompetenciákat. Ebben a szakaszban a 

munkaerőpiac kompetenciaelvárásainak és a Nemzeti alaptanterv kulcskompetenciáinak 

tudatosítására és a NAT-nak megfelelő sportműveltség, sportágismeret elsajátítására kell elsősorban 

törekedni. További cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmazhatóság, a munkabírás, 

a tanulás és mozgás helyes aránya, a választás a saját előnyben részesített rekreációs terület irányába 

kialakítása, és az azokkal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A műveltségterület 

ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek ismeretét, felismerési módjait, az ezek 

elleni küzdelem lehetőségét, módját. 

A diák alapvetően képessé válik az eddig megszerzett tudás, kompetenciák birtokában a tárgyi és 

eszköztudását fejleszteni, valamint felelősen végig tudja gondolni a jövőjét sarkalatosan befolyásoló 

események fontosságát, azok szerepét. A kerettantervben megjelenő mozgásos és kognitív tartalmak 

sikeres akkomodációjának érdekében inkább a tanuló változó körülményekhez kapcsolódó 

alkalmazkodóképessége és nem a mozgásreprodukáló képessége kerül fejlesztésre. A különböző 

testgyakorlási formák hozzájárulnak az általános értékteremtés mellett a közös és az egyéni érdekek 

képviseletéhez, valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit, pl. 

ötletszerzés, élményszerzés, jókedv, kaland, testformálás, fogyókúra, párválasztás, kikapcsolódás, 

feszültséglevezetés, örömszerzés, baráti kör, önmegvalósítás, teljesítménykontroll, sportolási 

divatok. 

A kívánt célállapotban a közoktatási tanulmányait befejező fiatal képes a mozgáskommunikáció 

sokoldalú felhasználására, az iskolai testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának 

teljesítményhez kötött bemutatására, a testi képességekhez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó 

ismeretek alkotó felhasználására, az egyéni és társas játékok, sporttevékenységek szervezéséhez 

szükséges ismeretek átadására és bemutatására. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű motoros 

tanulást. Módszereiben döntően a játékos cselekvéstanulást, az adekvát játékok és versengések 

alkalmazását helyezi előtérbe. Az egységesség és differenciálás elvét az általa vezérelt gyakorlatok 

során a legfőbb értékek közé sorolja. Ebben az oktatási szakaszban is megkülönböztetett figyelmet 

fordít a belső, didaktikai differenciálásra. Ez a záloga annak, hogy minden tanuló eljusson a 

megszerezhető tudás legmagasabb szintjére és megvalósulhassanak a társadalmi érdekeket is 

kifejező tantárgyi célok. A differenciálás alappillérei a tanulói képességek különbözősége, a 

motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó egyéni célok. A fejlesztő munka igazodik a 

tanulásban mutatkozó alapvető tendenciákhoz, de az oktatási-nevelési folyamatban bekövetkező 

változásokhoz is. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás, de egyúttal a 

személyiségfejlesztés egyéb dimenzióiban bekövetkező fejlesztés hatásfokát is. A motoros tanulás 

sajátossága ugyanis, hogy a tudáshoz, a teljesítményhez vezető úton formálódnak az értelmi, érzelmi-
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akarati, szociális képességek és tulajdonságok. A fejlesztés várt eredményei ennek megfelelően a 

készségekben, a képességekben, az ismeretekben és az attitűdökben megfogalmazható 

követelményeket is tartalmaznak. 

A közoktatási folyamat kimeneti szakaszához közeledve a tudatosan tervezett, rendszeres képzésben 

megjelenik a testkultúrához tartozó, a sportkultúrát és sportműveltséget fejlesztő szabály-, élettani, 

anatómiai, illetve sporttörténeti oktatás, megteremtve a szükséges alapot és lehetőséget a közép- és 

emelt szintű érettségi vizsga sikeres teljesítéséhez, valamint a demokráciára nevelés és az erkölcsi 

nevelés segítéséhez. Az évfolyamszakasz vége az általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási 

szakasznak tekinthető – előtérbe lép a pályaorientáció, a saját életút iránti felelősségvállalás. A 

tanulók értik, tudják a kultúra és a testkultúra kapcsolatrendszerét, a mozgásigény és 

mozgásszükséglet alakulását a biológiai fejlődéssel összhangban, az önálló testedzés elméleti és 

gyakorlati alapjait, a testi képességek és a mozgásműveltség sokoldalú fejlesztésének módozatait, a 

testi és a lelki egészség megőrzésére vonatkozó lehetőségeket. Az alternatív, szabadtéri sportok 

kapcsán hangsúlyt kap a környezettudatos nevelés is. 

Mindezek adják az egészségtudatos, sportos felnőtt élet megélésének bázisát. Megteremtik az 

élethosszig tartó mozgásos tevékenységekhez szükséges felelős döntések elegendő és rugalmasan 

bővíthető információs készletét – kiteljesedik az önértékelés. Kialakítják a társas viszonyokba ágyazott 

személyes identitást, és képessé teszik a fiatalt arra, hogy a sportban átélt konkrét élményeket 

szimbolikus síkon értelmezze, az élet más területén szerzett tapasztalataival összevesse, és az 

összefüggéseket megértse – ezáltal erősödik a nemzeti öntudat, a hazafias nevelés. 

Ebben a szakaszban célként jelenik meg az iskolai műveltség differenciált megszilárdítása, amelyben 

már feltűnnek a szakképzés előkészítéséhez, a pályaválasztáshoz, a munkavállalói szerepekhez 

szükséges kompetenciák. Ez a szakasz a tudás alapvető tényezőit és összetevőit a tartalomba 

ágyazott képességfejlesztés elvének a szem előtt tartásával szilárdítja meg. Ebben az életkorban már 

kiemelten valósulhat meg – a kognitív fejlesztési oldal figyelembevételével – a testnevelés és sport 

oktatásában az alapvető egészséggel és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása. 

A tantárgy tanításának alapja a szaknyelv fejlődését biztosító anyanyelvi kommunikáció. Célja, hogy a 

tanulók képesek legyenek objektív módon elemezni saját egészségi állapotukat, ismerjék az 

egészségkárosító tényezőket, azok hatását, elkerülésük módját. Mindezek mellett tudatosan és 

minden tekintetben kielégítő módon kommunikáljanak, és saját véleményüket artikuláltan, 

határozottan fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban és a társaknak nyújtott 

segítségadás során.  

A sikeres interperszonális részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési szabályok és az 

általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődik a szociális és állampolgári 

kompetencia. E kompetencia alapját az a készség képezi, hogy építő módon tudjanak tanulók 

kommunikálni, nézőpontokat kifejezni és megérteni, bizalmat keltő módon tárgyalni, és képesek 

legyenek az együttérzésre. Az egyénnek tudnia kell kezelni a stresszt és a frusztrációt, és építő módon 

kell ezeket kifejezésre juttatnia, továbbá különbséget kell tudnia tenni a személyes és a szakmai 

szféra között. 

A hatékony tanulás kompetencia segítségével a tanulók egyénileg és csoportban is meg tudják 

szervezni saját edzettségük eléréséhez szükséges tevékenységüket, ideértve az idővel és 

információval való hatékony bánásmódot. A kompetencia magában foglalja az egyén tanulási 

folyamatának és szükségleteinek ismeretét, az elérhető lehetőségek felismerését, és az akadályok 

megszüntetésének képességét az eredményes edzettség és teherbírás érdekében. Ez az új tudás és 

készségek megszerzését, feldolgozását és asszimilálását, továbbá útmutatások keresését és 



242. 

alkalmazását jelenti. Ennek birtokában fejlesztik a tanulók azon képességeiket, ami rávezeti őket arra, 

hogy a feladatok végrehajtásában az előzetesen tanultakra és az élettapasztalatra építsenek, annak 

érdekében, hogy a tudást és készségeket helyzetek sokaságában tudják használni. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődik a vállalkozói kompetencia, miszerint egyénileg s 

csapatban is képesek a személyek dolgozni. Kialakul az egyén saját erős és gyenge pontjai 

megítélésének képessége, valamint az a képesség, hogy az egyén a kockázatokat értékelni és adott 

esetben vállalni tudja. A mozgásminőség és mozgáskivitelezés elemzésén keresztül fejlődik az 

esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. 

A Közgazdasági Szakközépiskola testnevelés tantárgy helyi tanterve az előző évek tapasztalatai 

szerint is gondos, fokozatosan egymásra épülő képzést biztosít tanulóik számára.  

 

 

 

9. évfolyam 

Óraszám:  180 óra/év  

 5 óra/hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztásához 

 Témakör Óraszám 

1. 
Sportjátékok 

 
35 óra 

2. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák  

 
27 óra 

3. 
Atlétika jellegű feladatok 

 
20 óra 

4. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

(úszás 19, kerékpár 4, korcsolya 3, tollaslabda 4) 
30 óra 

5. 
Önvédelem és küzdősportok 

 
15 óra 

6. 
Úszó és úszás jellegű feladatok 

 
33 óra 

7. Egészségkultúra, prevenció (úszásra felhasználva) 20 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Az életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban, gyakorlásban 

A csapatjátékos tulajdonságainak ismerete.  

Sportszerű, szabálykövető magatartás. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A két választott labdajátékra vonatkozóan: új játékfeladatok, 

szituációkban a technikai, taktikai és szabályismeretek bővítése, tudatos 

alkalmazása. A sportjátékban alkalmazott speciális képességek fejlesztése. 

A játékfeladatok magasabb gondolkodási szinten történő megoldása 

(szabálykövetés, csoportkonszenzus, ellenfél tisztelete). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásanyaga. 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és 

testnevelési játékok. 

Labda nélkül végzett mozgások: szlalom futások, irányváltások, 

taposások helyben, súlypontemelkedések; ugrások páros, egy és váltott 

lábbal: a játékban való eredményes felhasználás érdekében. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irány-, és sebességnöveléssel. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése, cselek labdával és a 

nélkül. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával: a labda fogása, kezelése 

fokozódó lendületben, változó magasságokban, futás közben 

labdavezetés gyors irány és ritmusváltással. Bonyolultabb kooperatív, 

kreatív testnevelési és sportjátékok. 

Bemelegítés labdával, részleges tanári irányítással, az önálló 

bemelegítésre való felkészítés. 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-

ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek 

átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok 

 

 

 

Matematika: logika, 

valószínűségszámítás, 

térbeli alakzatok, 

tájékozódás. 

 

 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, 

vizuális kommunikáció. 
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labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és 

taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendülettel, magasságban, távolságban biztonságosabban 

végrehajtott technikai elemek. 

Taktikai elemek:  

Kisebb, de azonos létszámú, egymás elleni csapatjáték félpályás és 

egészpályás gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. Emberfogás, 

területvédekezés. 

A speciális feladatok megoldása: feldobás, alap és oldalvonal-bedobás, 

Büntetődobás utáni támadás-védekezés. 

 

Taktikai elemek a variációk növelésével és a minőség javulásával. 

Posztok betöltése: kapus, védő, támadó. 

Röplabda 

Technikai feladatok optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, 

pontossággal folyamatosságban, csökkenő hibaszázalékkal. 

A labdához igazodást, mélységlátást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott 

vagy falra játszott labdával.  

Célba ütések és érintő továbbítások mozdulatlan társhoz. 

A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai. 

2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen. Védekező 

feladatok, biztosítás, helyezkedés. 

Versengés és együttműködés a labdajátékokban, a szabályok 

begyakorlásával, játékvezetési kísérletek. 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok 

alkalmazása, betartása. 

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal. 

Játék rövidített játékidővel, gyakorlás, osztálymeccsek.  

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása.  

 

 

Fizika: mozgások, 

ütközések, erő, energia. 

 

 

Biológia-egészségtan: az 

emberi szervezet 

működése, 

energianyerési 

folyamatok. 



245. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, egyszerűsített 

játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika) felhasználása a 

taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezések során.  

A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

megegyezésen alapuló játék. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

Részlegesen önálló balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.  

Az aerobik kar és lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások összehangolása 

zenével.  

A kötél biztonságos mozgatása. 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbek, segítségre szorulók számára feltétel nélküli segítségadás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák során a reális énkép 

kialakítása. A gyakorlás során segítség adása, elfogadása, mások bátorítása 

révén a tevékenységek állandó motivációs hátterének biztosítása. 

A kreativitás fejlesztése, szabadabb, differenciáltabb részvétel a gimnasztika, 

torna, esztétikai sportok, sport-, táncok mozgásrendszerén belül. Az 

esztétikus mozgás, testtartás továbbjavítása. 

A test térbeli, időbeli, és dinamikai érzékelésének, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok ritmikailag, plasztikailag pontosabbá, az újabb 

koreográfiák, művészi előadások tudatosabbá tétele. A saját kultúra 

újrateremtése iránti igény erősítése, a más kultúrája iránti tisztelet. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai 

élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése. 

Ismeretek fejlesztési/követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok:  

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. variációk a 

ritmusban, a tempóban történő változtatással, rendgyakorlatok zene 

nélkül, zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok: 8-16 ütemű gimnasztikai 

gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatással: hát-, has-, függesztő öv 

izomerősítésével. Az izommunka jellege szerint: nyújtó, erősítő, 

ernyesztő-lazító; arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedő 

gyakorlatok, gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása. 

Variálási szempontok: mozgásütem változtatása, kiinduló helyzet és a 

kartartás változtatásával a kéziszerek– súlyzó-, bordásfal, pad, 

medicinlabda – alkalmazásával. 

 

 

 

 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok egyénre 

szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén 

számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-

fejlesztő gyakorlatok a gimnasztika eszközeivel.  

Az elrugaszkodás /dobbantás/gyorsaságának fejlesztése. 

Az egyensúlyozás továbbfejlesztése a statikus helyzetek időtartamának 

és bonyolultságának növelésével.  

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés az esztétikus mozgás, 

és a helyes testtartás elősegítésére. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, kontrollal. 
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Torna – iskolai sporttorna: 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

alkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel.  

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren a 

korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása, 

gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

Talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállások, 

spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek: gurulóátfordulások különböző irányokba, 

cigánykerék,  

vetődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, 

felállások, egységesen az alapformában differenciáltan variációkban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, 

fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: 

egységesen az alapformában differenciáltan a variációkban az elemek 

nehézségében és mennyiségében, egyénre szabott segítségadással, 

társak/tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással.  

Szertorna fiúk számára: 

  

Gyűrűn gyakorlás- kéz-, és lábfüggések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, homorított leugrás. 

Fizika: az egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

reakcióerő, egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5-8 osztályban tanultak, követelmények bővítése, tanulása, 

gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját 

segítő kondicionális és koordinációs képességfejlesztés alkalmazása. 

Célirányos előkészítő, és rávezető gyakorlatok a testtartás, 

forgásbiztonság stb. elősegítése céljából. 

A ritmusérzék fejlesztése, önálló zeneválasztás. 

Ének-zene: ritmus és 

tempó 

 



248. 

Szabadgyakorlatok 

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, új 

összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított s guggoló-állások, lépő és kilépő 

állások, támadó és védő állások, lebegő és mérlegállások, nyújtott és 

hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, térdelőmérlegek, fekvések 

kéz és lábtámaszok, ujj-, és kartarások és mozgások (lebegtetések, 

ejtések, fordítások, hullámok), statikus és dinamikus törzsmozgások és 

lábmozgások 

Fő mozgások alapformáinak ismétlése, új összetett formák gyakorlása: 

Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások, 

egyensúlyhelyzetek, forgások, hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség, önálló gyakorlatrészek hozzáadása a 

minimumhoz. 

 

Aerobik a helyi tanterv szabályozása szerint. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok: a sportági jellegnek megfelelően 

(dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, ruganyosság és 

ritmusérzék). 

Az 5-8 osztályban tanult alaplépések összetett kombinációi 4-8 

ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. Egyéni és páros 

koreográfiák gyakorlása. 

Aerobik bemutatók osztályon belül.  

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi, 

személyi, tárgyi feltételekhez igazodó tánc. 

 

Sporttáncok gyakorlása 

Csoportos táncformák: szabad választás a helyi tanterv szerint. 

(pl. zumba ) 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFORMÁLÁS 

Szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 

használata a tervezésben, segítségadásban, hibajavításban. 

A saját test elfogadása, változásainak követése, félelmek, szorongások 

átélése, tudatos felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának, esztétikájának ismerete. 

Vizuális kultúra: 

reneszánsz, barokk 

 

Földrajz: Magyarország 

tájegységei 

 

 

 

Etika: társas viselkedés, 

önismeret, énkép, jellem, 
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A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás. 

A gyenge, esetleg sérült társ segítése, az erősségek elismerése, 

támogatása. 

A divat és a média testkultúrára kedvező és kedvezőtlen hatása. 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a 

magyar élsportolók eredményeinek ismerete. 

önreflexió, kooperatív 

munka. 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 
Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó, RG-motívum, táncmotívum 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

20 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. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes biomechanikai 

törvényszerűségek megismerése, egyre tudatosabb alkalmazása. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, önismeret fejlesztése. Az egyéni /saját/teljesítmény 

túlszárnyalása, ösztönzés. 

Az általános atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban 

alkalmazhatóság érdekében. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

Képességfejlesztő gyakorlatok 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 
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Az 5-8.osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, 

erősebben és tudatosabban. Iramfutások. Kitartó futás (aerob 

állóképesség), a távnak megfelelő egyéni iram kialakítása. 

Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusfutások könnyített magasságon 

és távolságon. Tartós és résztávos állóképesség növelése. 

A sportági technika gyakorlása. 

Futások 30-60 méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid 

és hosszú sprint számokban. 

A rövid,- közép-, és hosszútávfutás technikái közötti különbség. 

Játékok, versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójáték. Egyéni sor-, és 

váltóversenyek gyors-, akadály-, és váltófutással. Egyéb testnevelési 

játékok futófeladatokkal. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése 

koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban. 

Egylépéses sorozatelugrás, kétlépéses sorozatfelugrás, váltott lábú 

szökdelés. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó-, és a lendítő láb, a kar megfelelő mozgásának 

összehangolása. Az ötösugrás. 

Ötösugró versenyek. 

Egyéni sor-, és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. 

Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai. 

Különböző szerekkel változatos dobásformák végrehajtása egy és két 

kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. 

Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása. 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmussal. A lekészítés technikája, 

a beszökkenés szerepe. 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok 

bontása, hipoxia, VO2max, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: térképismeret. 

 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 
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Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból  

medicinlabdával. 

Az egy-, és kétkezes vetési technikák megismertetése. 

Az ideális hajítási szög elérése az egyes dobásfajtáknál. 

Játékok és versenyek 

Kislabda-hajító és egyéb más szerrel végrehajtható versenyek helyből 

és nekifutásból. 

Dobóiskolai versengések. 

Célbadobó versenyek. 

Bemelegítés gyakorlása a futások, ugrások és dobások végzése előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek szabályainak ismeret. 

Az állórajt szabályai. Az állóképesség fejlesztésének módszerei. 

A nekifutás jellemzői távolugrásnál. 

Az ugrószámok főbb szabályainak ismerete távolugrásnál a sérülések 

elkerülése érdekében. 

Az ideális kirepülési szög elérése dobásoknál, ugrásoknál. 

A magyar olimpiai futó-, ugró-, és dobóeredmények ismerete 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, lépéshossz, irambeosztás, 

lépésfrekvencia, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális 

sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, 

hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai. 

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai. 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági 

mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése. Felkészítés az 

önálló és önszerveződő sporttevékenységek űzésére. 

A szervezet edzettségének és ellenállásának növelése a szabadtéri 

foglalkozásokkal. 
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A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás kialakítása. 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi, tárgyi feltételek függvényében legalább négyféle sportági 

mozgás mozgásműveltségének fejlesztése. (úszás, tollaslabda, 

kerékpár, korcsolyázás, túrázás) 

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok és helyi lehetőségek 

adta egyéb szabadidős, alternatív sportok. 

Az egyén által élethosszig űzhető sportok lehetőségeinek bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek fejlesztése. 

A természetben végzett önálló bemelegítés, gyakorlás: laza tanári 

kontrollal. 

A környezettudatos viselkedés szabályai. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása, betartása. 

Felkészülés speciális körülményekre: táborozásra, túrázásra. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális hely és eszközigényű sportmozgások megismerése. 

Az adott sportmozgás minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, 

élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, 

fizikai aktivitásban. 

A fair play szelleme és a személyes biztonság figyelembe vétele. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős 

döntésekhez szükséges képességek fejlesztése. 

Az egyéni képességek kibontakozása a közösségi tevékenységek 

során. 

A sportban átélt élmények átfordítása a mindennapi életre, a saját és 

a környezet javára. 

Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori 

tapasztalatok átadása. 

 

Földrajz: időjárási 

ismeretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 
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Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív 

alkalmazása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, 

egyensúlyérzék, bátorság, vakmerőség, közlekedési szabály. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő sportok 

Órakeret 

15 óra 

 

Előzetes tudás 

Páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelem fajtái.  

A grundbirkózás szabályai, mozgástechnikái. A dzsúdóval kapcsolatos 

technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdelmekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése. 

A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása során az önuralom 

megerősítése, a társak tiszteletére, és a szabályok elfogadására szoktatás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel 

azonos testalkatú tanulókkal végeztessük. 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játék a küzdésekhez. 

Az 5-8 osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, 

továbbfejlesztése. A testi és pszichés képességek megerősítése a 

bonyolultabb feladatok elvégzésére. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-

zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok 

betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társsal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és 

változó körülmények között, a képességek figyelembe vételével. 

Grundbirkózás 

A 7-8 osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, 

emelések, szabadulások, gyakorlása cselekvésbiztos végrehajtása. 

Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, 

kiemelések állásból. 

Dzsúdó 

 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

keleti és magyar 

harcművészet 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek 

mozgékonysága, 

anatómiai ismeretek, testi 

és lelki harmónia 

 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása 
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Eséstechnikák, önvédelmi fogások, a 7-8 osztályban felsoroltak szerint. 

A technikák alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel, 

bővülő szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a küzdelmek 

során. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus 

mozgások ismerete. 

Eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok: súlyzó, gumikötél, 

medicinlabda. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

Konstruktív megoldások, ellentmondásos helyzetek tudatos kezelése. 

A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának 

képessége. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, 

önismeret, tisztelet 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret  

33 óra 

Előzetes tudás 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt, 25 m. mellúszás, 

egyszerű rajttal, fordulóval. 

A saját teljesítmény értékelése. 

Tárgy vízből mentése. 

Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások, az uszoda, fürdő 

viselkedési szabályainak ismerete, betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, a monotónia tűrés erősítése, a 

vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságossá tétele a víz alatti és feletti úszás folyamán, a 

pihenés nélkül megtett táv növelése egy úszásnemben. 

A levegővétel automatikus és optimálissá tétele a bonyolultabb 

mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás rekreációs és prevenciós előnyei. 

 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó 

kiinduló helyzetből. 

 

Fizika: közegellenállás, a víz 

tulajdonságai, felhajtóerő, 

és vízszennyezés, Newton, 

Arkhimédész törvényei. 
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Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és 

csoportosan. Ugrások társ/ak/ segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban szerrel és szer nélkül végezhető, nagy 

vízbiztonságot igénylő alkotó játékok. Sor-, és váltóversenyek szerrel 

és szer nélkül az úszótechnika részleges /pl. csak lábmunka/ vagy 

teljes alkalmazásával. 

Képességfejlesztés 

Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő 

gyakorlatok eszközzel, eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül, vagy különböző eszközök 

segítségével /aquafitness/. 

Magasabb szintű kondicionális képzés az 1-8. osztályban begyakorolt 

úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

A mellúszás technikája 

A mellúszás technika csiszolása a gazdaságosabb erőközlés érdekében. 

Az úszás távjának növelése, a haladás és pihenő arányának javítása, az 

úszás monotóniájának tűrése. 

Úszások 500, 800 m-en. 

Szabályos rajtok (vízből rajtolás) és az úszás összekötése optimális 

sebességtartással. Az úszásnemnek megfelelő és szabályos forduló 

(átcsapós) és a célba érés elsajátítása.  

Úszóversenyek 

Bemelegítés úszásra-szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek. 

Iskolai versenyek könnyített szabályokkal 

 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem. 

Úszó, gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

Tárgyak vonszolása vízben. 

Mentőugrások elsajátítása. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 

 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, 

testápolás. 



257. 

A mellúszás gyakorlása. A pozitív fizikai, szellemi és érzelmi hatás 

lehetőségeinek széles körű ismerete. 

Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének ismerete a rutin 

megszerzése. 

Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, használata, a 

hibajavítás megértése. 
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A saját test mozgatása vízben, víz alatt, és az ezzel kapcsolatos 

félelmek megfogalmazása, átélése, leküzdése. 

Vizes vetélkedők, játékok, társak és csoport irányítása, asszertív és 

aktív részvétel. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, átcsapós forduló, vízből mentés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra, prevenció 

Órakeret: 20 

óra 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs, testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna, 

törzsizom erősítő, és ellenjavallt gyakorlatok.  

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokásmódok. 

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, levezetés, a szervezet lecsillapításának jelentősége. 

Tudatos baleset megelőzés, a veszélyes helyzetek és fenyegetettségek 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

Fájdalomtűrés (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információk rendszerezése. 

Az óraszám úszásra fordítva. 

Ismeretek, fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása. Fizikai felkészülés a 

sérülésmentes sportolásra. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és légző jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális melegítések ismétlése. 
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A keringési rendszer terhelése, megfelelő munkapulzus érték mellett 

és a pulzus idősoros mérése.(nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső 

érték stb.) Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, 

hatása a terhelésre. A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, növelése. 

 

Gyakorlás, az edzettség fejlesztése. 

Nemek közötti eltérések megjelenése az edzésmódszerekben, 

aktivitásban. Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az 

edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében.. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi test 

működéséről, 

aerobterhelés, 

gerincferdülés. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. A testsúly, testtömeg 

összehasonlításos ellenőrzése. Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok. 

A fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartása. 

A technikai tökéletesítés a saját technika javítása. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítása, fenntartása, állandó 

gyakorlás a tanár felügyeletével, társak kontrollja, hibajavítás. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló 

gyakorlatok megfogalmazása, felismerése, helyes végrehajtása,, a 

helytelen javítása. 

A gerinckímélet ismerete, fontossága. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

Törekvés a legjobb teljesítmény elérésére, a sikerélményre, a kudarc 

elfogadására. 

A saját test elfogadása, változásainak követése. A serdülőkor 

specifikus feszültségei és érzelmi hullámainak felismerése, kezelése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, intenzitás, ismétlésszám, 

testtömegindex, helyes testtartás, gerincvédelem. 
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10. évfolyam 

Óraszám: 180 óra/év 

  5 óra/hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztásához 

 Témakör Óraszám 

1. 
Sportjátékok  

 
35 óra 

2. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

 
27 óra 

3. 
Atlétika jellegű feladatok 

 
20 óra 

4. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek  

 (úszás 19, tollaslabda 4, kerékpár 4, korcsolya 3) 
30 óra 

5. 
Önvédelem és küzdősportok 

 
15 óra 

6. 
Úszó és úszás jellegű feladatok 

 
33 óra 

7. Egészségkultúra, prevenció (úszásra felhasználva) 20 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Az életkornak megfelelő technikai, taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

Sportszerűség, szabálykövető magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési és fejlesztési 

céljai 

A két kötelezően választott labdajátékra vonatkozóan: az új 

játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és 

szabályismeret tudatos és felelős alkalmazása, bővítése. 
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A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros 

szinten történő megoldása a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az 

ellenfél tisztelete szempontjából is. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két kötelezően választott és gyakorolt labdajáték a helyi 

adottságoknak megfelelően. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok. 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok 

és testnevelési játékok: a 9. évfolyamon tanult mozgásanyag 

továbbfejlesztése. 

Labda nélkül végzett mozgások: szlalom futások (változó 

irányokba), vágták, irányváltások, taposások helyben, 

súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott 

lábbal, a játékban való eredményes használatra. 

Az lapmozgások nagyszámú variációja irányban, 

sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára való reagálás optimuma. 

A helyezkedés, a helyzetfelismerés továbbfejlesztése a 

labdáért folyó harcban: cselek labdával és labda nélkül, 

küzdések váll-váll érintéssel a labda megszerzéséért. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával.  

A labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, 

magasságban, távolságban; a labda továbbítása gyorsabban, 

lendületesebben, változó magasságokban; futás közben 

labdavezetés, haladás a labdával gyors irányváltással és 

ritmusváltással. 

Az adott sportjáték technikáinak gyakorlása a testnevelési 

játékokban: kidobós, fogójátékok labdával, labdaszerző és 

védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, 

szabadon alkalmazott technikai és taktikai elemek és 

szabályismeretek mellett. 

Bonyolultabb kooperatív és kreatív testnevelési és 

sportjátékok (pl. játékszabályok dinamikus változtatása, 

esélykiegyenlítő játékok, fordított eredményszámítás) 

A sportjátékokra való előkészítés stratégiai jellegű is, az életre 

való felkészítésben jelentős szerepe van. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra: részleges tanári 

irányítással ismételt gyakorlással, tudatosítással. 

Önálló bemelegítés: sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások; 

labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek átmozgatása; 

Matematika: logika, 

valószínűség számítás, térbeli 

alakzatok, tájékozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy és 

környezetkultúra, vizuális 

kommunikáció. 
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labdavezetések variációi helyben és haladással, páros mikro 

csoportos labdás gyakorlatok; bemelegítő testnevelési játékok 

labdával és labda nélkül. Az adott sportjátékok technikai és 

taktikai gyakorlatainak tökéletesítése, alkalmazása, új 

variációkban, szituációkban. 

 

 

 

 

 

 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek: fokozódó lendületben, magasságban, 

távolságban csökkenő hibaszázalékkal végrehajtott technikai 

elemek. 

Taktikai elemek: Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal 

egymás elleni játék teljes anyagának beépítése az 5:5 elleni 

játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben, 

emberfogás, területvédekezés, ötletjáték támadásban. 

Speciális feladatok megoldása (feldobás, alap és oldalvonal 

bedobás, büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

Röplabda 

Technikai elemek végrehajtása optimális erőközléssel, 

fokozódó magasságban, pontossággal, folyamatossággal, 

csökkenő hibaszázalékkal. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő 

gyakorlatok, társtól dobott vagy falra feljátszott labdával.  

Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd 

mozgó céltárgyra, vagy társhoz. A sáncolás technikája 

egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai 

2-3 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, 

védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás 

befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. 

szempontjából).Kooperativitás és versengés a 

labdajátékokban, a szabályok-játékszabályok begyakorlása-

játékvezetési gyakorlat.Az elsajátított, játéktudásnak 

megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, betartatása 

növekvő önállósággal és tudatossággal. 

Szabályok begyakorlása előidézett játékszituációkkal. Játék 

egyszerűsített és fokozatosan betartott szabályokkal. 

Fizikamozgások, ütközések, erő, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: az emberi 

szervezet működése, energianyerési 

folyamatok. 
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Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák 

a diákolimpiáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a 

helyi szabályozás szerint. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

A tanult stratégiák: támadó és védő alaptaktika, 

emberelőnyös-, és hátrányos játékszituációk. Az animáció 

alkalmazása a játék továbbfejlesztésében. A siker egyéni és 

csoportos átélése, a kudarc elfogadása, az életkorra jellemző 

érzelmi önkontroll. 

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek 

kezdeményezése, az ötletek kulturált megfogalmazása és 

megvalósítása. Az együttjátszás előnyei, jelentősége. 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldások, támadási stratégia, védekezési stratégia, 

megegyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

Önálló, balesetmentes gyakorlás. 

A tanult torna mozgáselemek önálló bemutatása. 

Aerobik kar-, lépésgyakorlatok zenére.(alaplépések, haladások) 

A szabályok érthető megfogalmazása. 

Segítségadás, a gyengébbek számára. 

Alapismeretek a sportág versenyrendszeréről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai tornajellegű feladatok, táncos mozgásformák szerepe a reális énkép 

kialakításában. 

A segítség elfogadása és adása, mások bátorítása. 

Az alkotókészség, kreativitás fejlesztése a gimnasztika, torna, esztétikai 

sportok, sporttáncok segítségével. 

A feszes, megtartott esztétikus testmozgás további javítása, a koordinált 

mozgás és az erőkifejtés összhangjának továbbfejlesztése. 

A táncmotívumok, koreográfiák, művészeti előadások ritmikailag, 

plasztikailag pontosabbá tétele. 
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A saját nemzeti kultúra iránti igény erősítése, az ismeretek bővítése a sportág 

hazai élvonaláról, ennek révén a nemzeti öntudat fejlesztése, 

megszilárdítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok, rendgyakorlatok 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a 

ritmusban, tempóban, zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal: 

mély hát-, és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának 

optimális és precíz működése által. 

Az izommunka jellege szerint: nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító, 

minden testrészre kiterjedő gimnasztikai gyakorlatok. 

A gyakorlatok variálása: mozgásütem, kiinduló helyzet és kartartás, 

változtatásával, kéziszerek (súlyzó, bordásfal, medicinlabda, pad) 

alkalmazásával. 

A dinamikus és statikus erőközlés megkülönböztetése. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Differenciáltan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. 

Erőgyakorlatok a tanuló számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Aerob állóképesség- fejlesztő gimnasztikai gyakorlatok. 

Az elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának, az egyensúlyozás 

továbbfejlesztése.  

 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő gyakorlatok. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, a 9-ik 

osztályban elért követelmény szint fejlesztése. 

 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus mozgás, 

gravitáció, tömegvonzás, 

hatás-ellenhatás törvénye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torna-iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

alkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. 
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Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren: új 

mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok-talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek 

kéztámasszal, mérlegállások, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, cigánykerék mindkét irányba, vetődések átguggolások, 

átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, alapformában és 

differenciáltan variációkban. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód: feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc kidolgozása. 

Az elemek mennyiségi és minőségi kidolgozása. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren, vagy szereken, egységes 

alapformában, differenciált variációkban az elemek mennyiségi és 

minőségi kidolgozásában segítségadással társak és/vagy tanár 

közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással történik. 

Szertorna fiúk számára 

Gyűrűn gyakorlás- kéz-lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támasz, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, 

homorított leugrás, leterpesztés hátra. 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, 

térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, 

támaszban átlendítés, belendítés, hasonfekvésből emelés 

fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban.  

Szökdelések, lábtartáscserék, felugrás egyik láb át- és belendítéssel, 

homorított leugrás. 

Szertorna-szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata 

figyelembe vételével. A 9. évfolyamon tanultak továbbfejlesztése. 

Az első és a második ív növelése. 

Felguggolások-homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, 

bukfencek, guggoló átugrások, terpeszátugrás, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 

megtanulása. 

Fizika: az egyszerű gépek 

működési törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

reakcióerő, egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúly érzékelés, 

izomérzékelés, elsősegély 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működése, 

növekvő tanulói önállósággal. 

A segítségadás technikái, hibajavítás beépítése külső kontrollal. 

Versenyeztetés: órai, iskolai szinten: a 9. évfolyamon tanultak 

továbbfejlesztése. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

A 9. osztályban tanultak gyakorlása. Kondicionális és koordinációs 

képességek fejlesztése: az esztétikus, szép nőies mozgások 

elősegítésére. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok (testtartás, tágasság, 

forgásbiztonság). A ritmusérzék fejlesztése, önálló zeneválasztás. 

Szabadgyakorlatok  

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformái, ismétlése, új 

összetett formák gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított és guggoló állások, lépő és 

kilépő állások, támadó és védő állások, lebegő-, és mérlegállások, 

nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, 

térdelőmérlegek, fekvések, kéz és lábtámaszok, ujj-, és kartartások 

és mozgások, (lebegtetések, ejtések, fordítások, hullámom) statikus 

és dinamikus törzs-, és lábmozgások. 

Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új összetett formák 

gyakorlása: Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, 

ugrások (öt alapforma megkülönböztetése), egyensúlyhelyzetek, 

forgások, hullámok. 

Önálló bővítési lehetőség. 

Aerobik mindkét nem számára a helyi tantervben meghatározottak 

szerint 

A sportági jelleg: dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 

ruganyosság, és ritmusérzék. Testtartás, mozdulatok precíz 

végrehajtása, szinkron a zenével,és egymással. Az 9. évfolyamon 

tanult alaplépések összetett kombinációi 4-8 ütemben, 

aszimmetrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése magas cselekvésbiztonsággal. 

Egyéni és páros koreográfiák gyakorlása, differenciált bővítése 

önállóságra törekedve. 

Aerobik bemutatók osztályon belül. 

Táncos mozgásformák 

Ének-zene: ritmus és tempó. 
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A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez igazodó tánc, amely a Tánc és 

Dráma kerettanterv mozgásanyagával összekapcsolható. 

 

 

 

Vizuális kultúra: reneszánsz, 

barokk 

 

Földrajz: Magyarország 

tájegységei 

 

Etika:társas viselkedés, 

önismeret, énkép, jellem. 

 

Sporttáncok gyakorlása: 

Csoportos táncformák: a helyi tanterv választási lehetősége. 

pl. zumba. 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló 

használata a tervezésben, segítségadásban és a hibajavítás 

értelmezésében. 

A saját test elfogadása, változásainak követése, és az ezzel 

kapcsolatos félelmek, szorongások átélése, feloldása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának 

ismerete. 

A saját és társ testi épsége iránt érzett felelősségvállalás. 

A gyengébb, sérült társak segítése, az erősebbek elismerése. 

A divat, és a média testkultúrára ható kedvező és 

kedvezőtlentényezőinek felismerése (önértékelés). 

Tájékozottság a tanult versenysportágak versenyrendszeréről, a 

magyar élsportolók eredményeinek ismerete. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szaknyelvi kifejezések, elem, vezényszó RG motívum, táncmotívum 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-, és állórajt technikája, a fokozó és repülőfutás összehangolt 

kar-, és lábmunkája. A rövid-, és hosszú távú futásnál irambeosztási 

tapasztalat.  Távolugrás guggoló technika. 

Kislabdahajítás: beszökkenéssel, lökő mozdulat oldal felállásból, 

dobások lendületvétellel is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétikai mozgásokat befolyásoló biomechanikai törvényszerűségek 

tudatos alkalmazása. Az egyéni teljesítmény növelése, ösztönzés. Az 

atlétikus képességek továbbfejlesztése, a más sportágakban történő 

alkalmazhatóság érdekében. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai. 

a 9. osztályban végzett futóiskolai gyakorlatok erősebben és 

tudatosabban. 

Futóiskolai és futófeladatok, iramfutások, kitartó futások,(aerob 

állóképesség növelése, az egyéni iram kialakítása). 

Akadályok felett 5-4-3 lépéses ritmusváltások könnyített magasságokon 

és távolságon. 

Tartós és résztávos állóképesség fejlesztése, módszerei. 

A sportági technika gyakorlása. 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása rövid és 

hosszú sprintszámokban. A rövid-, közép-, és hosszútávfutás technikai 

megkülönböztetésének ismerete. 

A tartós futás technikai kontrollja, az egyéni tartós futás sebességének 

kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob 

energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok 

bontása, hipoxia, VO2 

max, állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

 

Földrajz: térképismeret 

 

Ének-zene: ritmus. 
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Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 

Játékok, versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni sor-, és váltó 

versenyek gyors-, akadály-, és váltófutással. Egyéb testnevelési játékok 

futófeladatokkal. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

A 9. évfolamokban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése 

koordináltabban, nagyobb erővel, kiterjedéssel, tudatosabban. 

Sorozatelugrás illetve sorozatfelugrás, váltott lábú szökdelés 

. 

A sportági technika gyakorlása. 

Az ugrás előtti három, lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb, a lendítő láb és a kar mozgásának összehangolása. 

Ötösugrás technikájának végrehajtása 

 

Játékok, versenyek  

Ötösugró versenyek, egyéni sor és váltóversenyek ugró és szökdelő 

feladatokkal. 

Egyéb testnevelési játékok ugrásokkal, szökdelésekkel. 
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Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel végrehajtott változatos dobásformák egy és két 

kézzel, különböző kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés 

kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és dobó mozdulattal. 

Hajítás nekifutással öt lépés dobóritmusban. A lekészítés technikája, az 

impulzus mérés, beszökkenés szerepe. 

A háttal felállás technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból, 

medicinlabdával. 

Az egy és kétkezes vetések technikái. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásfajtáknál, szerepük a 

jobb eredmény elérésében. 

Játékok, versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versengések 

helyből és lendületszerzéssel. súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások 

dobások végzése, a versenyek előtt. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek szabályainak ismerete. A középtávfutás állórajtra 

vonatkozó szabályai, a köríven futás, a repülőrajt ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásainak és annak a teljesítőképességre 

gyakorolt hatásai. 

Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

Az ugrások szabályainak ismerete, a sérülések megelőzése 

szempontjából. 

Az ideális kirepülési szög a jobb teljesítmény elérése szempontjából. 

A dobások főbb szempontjainak és az azokkal kapcsolatos 

balesetvédelmi ismeretek. 

A magyar olimpiai futó-, ugró és dobóeredmények ismerete 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat-, mozgásgyorsaság,; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő, ugróláb, lendítő láb, felugrás, elugrás; optimális 

sebesség, maximális sebesség; 

súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, hatás-ellenhatás, belső ritmus, 

dinamizmus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

A természetben űzhető sportok alapszabályai. 

A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű 

ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgással a kívánt edzéshatás és élményszerzés elérése. 

Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére. 

A szervezet edzettségének és a sporttal kapcsolatos pozitív 

beállítódás, elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és 

kötetlen foglalkozások által. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelménye Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése. (úszás, 

tollaslabda, kerékpározás, korcsolyázás). 

A 9-ik osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és helyi 

lehetőségek adta egyéb alternatív szabadidős sportok. Az egyén 

által előnyben részesített, élethossziglan űzhető sportok 

alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés:  

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető 

gyakorlatokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet 

alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek 

fejlesztése. A természetben végzett önálló bemelegítés -– laza 

tanári kontroll mellett. A környezettudatos viselkedés alapelvei, 

a közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása.  

 

Földrajz: időjárási ismeretek, 

tájékozódás, térképhasználat. 



273. 

Felkészülés és együttműködés a különböző táborozási 

lehetőségek, speciális túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

A minimális hely és eszközigényű sportmozgások megismerése, 

sokoldalú, balesetmentes elsajátítása és élményszerű 

gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott 

sportágban, fizikai aktivitásban.  

A fair play szellemének, és a személyes biztonságnak szem előtt 

tartása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó sportolás számára felelős döntésekhez 

szükséges képességfejlesztés.  

Az egyéni képességek kibontakoztatása a közösségi 

tevékenységek során. Transzferáló képesség: a sportban 

szerzett tapasztalatok átültetése az élet más területeire a saját 

és a környezet javítására. 

Információk átadása, a megélt élmények, táborozási 

tapasztalatok átadása. 

Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, 

kreatív alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, 

egyensúlyérzék, bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelem fajtái 

A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a 

küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben 

magas fokú jártasság elérése.  

A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása során az önuralom 

erősítésére, 
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A társak tiszteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos 

testalkatú tanulókkal végeztetjük 

Előkészítő és rávezető játékok, gyakorlatok. 

A 9. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfejlesztésük. 

Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amelyek bonyolultabb 

feladatok elvégzésére is alkalmassá teszik a tanulót. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-

zuhanások sérülésmentes elsajátítása, az egészségi és élettani szabályok 

betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társsal vagy önállóan. Alapvető 

önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó 

körülmények között. A gyakorlatok tanulása a saját képességek figyelembe 

vételével. 

Grundbirkózás 

A 9. osztályban tanult fogások, kitolások, kihúzások, emelések, 

szabadulások gyakorlása, biztonságos végrehajtása. 

Újabb elemkapcsolatok tanulása, gyakorlása, alkalmazása. 

A z egyensúlyhelyzetek kihasználása: mögé kerülések, kiemelések, állásból. 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, önvédelmi fogások a 9. osztály anyaga szerint. A technikák 

alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel, bővülő 

szabályismerettel, önfegyelemmel. 

A küzdelmek során önálló megoldások, kreatív alkalmazások, támogatása az 

állásharcban, földharcban. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus 

bemelegítő mozgások ismerete. 

Küzdőfeladatok eszközökkel: súlyzó, gumikötél, medicin labda. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése, az ellentmondásos 

helyzetek tudatos kezelése. 

Sportszerűség, sikerélmény, sikerorientáltság, kudarctűrés képessége. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: keleti 

kultúra, ősi magyar 

harcművészet. 

 

Biológia-

egészségtan: izmok, 

ízületek 

mozgékonysága, 

anatómiai 

ismeretek, testi-lelki 

harmónia. 

 

Etika: a másik 

ember tiszteletben 

tartása. 
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Sportszerű magatartás mellett érvelés a felmerülő vitákban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, 

önismeret, tisztelet,  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Úszás és úszó jellegű feladatok 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízben, víz alatt.  

Mellúszás:25 m, hát vagy gyors úszás 25 m-en, egyszerű rajttal, 

fordulóval. 

A saját teljesítmény értékelése. Tárgy vízből mentése kis távolságon. 

Balesetvédelmi utasítások az uszoda és a fürdő szabályainak ismerete, 

betartása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotónia tűrés 

erősítése, a vízben történő tájékozódás javítása. 

Az erőközlés gazdaságossá tétele a vízben és a víz alatti úszás során, a 

pihenés nélkül megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá 

tétele a bonyolultabb mozgásvariációk elvégzése során is. 

Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelménye Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló 

helyzetből. 

Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és 

csoportosan. Ugrások társak segítségével. 

Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető nagy 

vízbiztonságot igénylő játékok. Alkotó játékok. /gúlaépítés / 

Sor és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges 

vagy teljes alkalmazásával. 

Képességfejlesztés 

 

Fizika: 

közegellenállás, a víz 

tulajdonságai, 

felhajtóerő, és 

vízszennyezés. Newton 

és Arkhimédész 

törvényei. 

 

Biológia-egészségtan: 

személyi higiénia, 

testápolás 
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Gyakorlatok a medencén kívül- a technikát előkészítő izomfejlesztő 

gyakorlatok eszközzel, eszköz nélkül. 

Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök 

segítségével (aquafitness). 

Magasabb szintű kondicionális képzés a 9. osztályban begyakorolt 

úszómozgás terhelést növelő eszközökkel. 

 

Az úszás technikája 

Gyakorlás két úszásnemben, a technika csiszolása, az úszás távjának 

növelése, a haladás és pihenő arányának javítása, a monotónia tűrése. 

Úszások 500-800 m-es távon választott technikával. 

Szabályos rajtok (fejesugrás, vízből indulás), és az optimális 

sebességmegtartás. Az úszásnemnek megfelelő szabályos fordulók. 

(bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

Úszóversenyek 

Bemelegítés az úszásra- szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

Egyszerűsített versenyek edzésen /fejesugrás nélkül pl./ 

Iskolai versenyek könnyített szabályokkal. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

Úszó, gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés). 

Tájékozódás a vízben, vízből mentés. 

Víz alatti gyakorlatok-tárgyak felhozása növekvő távolságról. 

Tárgyak vonszolása, húzása vízben. Mentőugrások elsajátítása. 

Továbbhaladás tárggyal a vízben, növekvő távolságon. 

A vízből mentés technikájának csiszolása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A tanítvány számára a legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása, a fizikai, 

szellemi, érzelmi hatás pozitív lehetőségeinek ismerete. 

A tanuló teljesítőképességének (határainak átlépésének) növelésének 

lehetősége: önismeret, önfejlesztés. 

Az úszás preventív rekreációs előnyeinek ismerete, az élethosszig 

fenntartható rutin megértése. 
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A vízből mentés felelősségének, veszélyeinek és szabályainak, pontos 

menetének ismerete. 

A szakkifejezések, és vezényszavak ismerete, a hibajavítás megértése. 

A saját test mozgatása a víz alatt és a vízben, és az ezzel kapcsolatos 

félelmek megfogalmazása, átélése és leküzdése. 

Vizes vetélkedőkben, játékokban-a társak és a csoport irányítása a 

közös érdekek figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, fejesugrás, bukóforduló, 

átcsapós forduló, vízből mentés, mentőugrás 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra, prevenció 

Órakeret: 25 

óra 

(úszásra 

felhasználva) 

Előzetes tudás 

Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna 

gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok.  

Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata. 

A prevenció tágabb értelmezése. 

A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége szerepe. 

Tudatos baleset megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. A téli időjárás jótékony hatása a szervezetre, 

egészségvédelemre. A fájdalom tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, 

anatómiai – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan 

bővíthető információs készletének rendszerezése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, 

nyújtások, lendítések stb.) 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi test 

működéséről, 

aerobterhelés, 

gerincferdülés 
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Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és 

a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték, 

stb.). 

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a 

terhelésre. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram tervezés. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. Gyakorlás 

az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, 

megőrzése érdekében. 

Motoros tesztek-központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, a testösszetétel mérése, összehasonlító 

adatrögzítése. Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 

a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartására. 

A technikák használata a saját tanulási technikák tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására gerinctorna gyakorlatok. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását 

szolgáló gyakorlatanyag: állandó gyakorlás a tanár és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testtartásért felelős izmok erősítése, nyújtása. 

A gerinctorna lényegének ismerete, szerepe a testnevelési és 

sportmozgásokban. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A gerincsérülések leggyakoribb fajtái. 

Törekvés az önmagához mért legjobb teljesítmény elérésére, a siker 

átélésére, a kudarc elfogadására. 

A saját test elfogadása, változásainak követése, kommunikációja, mint a 

kommunikáció része. 
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A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásainak 

felismerése, a sport általi oldás elfogadása.  

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, 

intenzitás, ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes 

testtartás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 

továbbfejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 

megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a 

csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 

társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, 

minőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Esztétikus 

és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat, 

táncmotívum-füzér összeállítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről 

elemi tájékozottság. 

 

Atlétika jellegű feladatok 
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Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 

Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javulása 

az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 

tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 

Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák feletti 

uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredményes 

önvédelem, és szabadulás a fogásból. 

 

Úszás és úszó jellegű feladatok 

100 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos fordulóval 

úszás. 

Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén. 

Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő gyakorlat 

bemutatása. 

Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete. 

Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban. 

Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a vízbe és 

vízben. 

A vízből mentés veszélyeinek, pontos menetének felsorolása. 
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Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 

ismerete és felelős alkalmazása.  

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi paraméterek 

ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan önfejlesztő célok 

megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg 

ismeretében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek 

leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 
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11. évfolyam 

Óraszám: 180 óra/év 

 5 óra/hét 

 

Ajánlás az éves óraszám felosztásához 

 Témakör Óraszám 

1. 
Sportjátékok 

 
42 óra 

2. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

 
27 óra 

3. 
Atlétika jellegű feladatok 

 
21 óra 

4. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

(úszás 46, kerékpár 2, tollaslabda 2, korcsolya 3) 
53 óra 

5. 
Önvédelem és küzdősportok 

 
11 óra 

7. Egészségkultúra, prevenció (úszás: 26 óra) 26 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret  

42 óra 

Előzetes tudás 

A helyi tantervben meghatározottak szerint választott labdajátékokban a 

9-10. osztályos technikai –taktikai és egyéb feladatok, lényeges 

versenyszabályok ismerete és alkalmazása. 

Megfelelés a játékszerepnek, sportszerű és csapatelkötelezett viselkedés. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 

Empátia és tolerancia a társak elfogadásában. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legalább két választott labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 
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Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. A 

többféle labdajáték során a mozgástanulás folyamatában működő 

transzferhatás kihasználása. Megküzdés a feszültségekkel. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező.  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok. 

Az önszervezés gyakorlása. Önálló csapatalakítás, bemelegítés, 

gyakorlás, játékszervezés. Szituációk, feladatok megoldása, önálló 

egyéni/társa döntéshozatal, a sportszerűség, tolerancia és empátia szem 

előtt tarása. 

A tevékenységhez tarozó felszerelések, berendezések önálló használat, 

rendben tartása megóvása. 

A lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazás – játékvezetési 

gyakorlat. 

Labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető 

szabálytalanságok elkerülését segítő gyakorlatok, megbeszélések. 

A labdajátékokban a test-test elleni, játékszabályok engedte megoldások 

gyakorlása. 

Röplabdában a forgásszabály, a háló és a labda hibás megérintése, az 

emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

A labdajáték-specifikus időhatások betartásának gyakorlatai. 

A szabályok képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, az 

elkövetett vétség önálló jelzése. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 

játékszabályok betartásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 

használatával. 

 

Versenyhelyzetek 

A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, 

megmérettetése, osztálymérkőzéseken, házibajnokságokban, 

diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

Kosárlabdázás 

Fizika: mozgások, 

ütközések, gravitáció, 

forgatónyomaték, 

pályavonal, hatás-

ellenhatás. 
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Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Új variációk a már tanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 

ágyazottan: cselezések, ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás, 

kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetekben, 

támadó-, védő láb-, és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen 

átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás, 

kosárra dobás. 

Játékok párban, csoportban, a variációk önálló felhasználása. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezési formák: területvédelem, emberfogásos védekezés, 

gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 

létszámú taktikai szituációkban. 

Önálló játék (streetball, egész pályás 5:5 elleni játék). 

Röplabdázás 

Az oktatás menetét meghatározó tényező: a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen rövid, a játék szabályai szerint a játékosok 

között nincs testi kontaktus. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonsága, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése az élvezhető folyamatos játék 

elérése érdekében. 

tanult támadási technikák gyakorlása, felső egyenes nyitás elsajátítása 

helyes technikával, talajról. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. 

A sáncolás gyakorlása, elsajátítása. Labdamentések továbbfejlesztése. 

„Röptenisz” szabadon választott, vagy kötött, vagy meghatározott 

érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, csillagalakzat, mint 

alapvédekezési forma tanulása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportági ismeretek magasabb szintű alkalmazása a kooperatív 

játékokban, feladatokban, sportjátékokban. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere, egymásra 

épülésének megértése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: 

térgeometria – 

gömbtérfogat; 

valószínűségszámítás. 
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A játékszabályok, típusok tudatos alkalmazása. A páros és társas 

kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

A sportjátékok transzferhatásainak felismerése és a lehetséges 

összefüggések értelmezése az egyéni fejlődés szempontjából. 

A páros és társas kapcsolatokban a konstruktív konfliktusmegoldás. 

A sportjátékok történeti ismerete, tájékozottság a témában. 

A személyes biztonság, a társak biztonságának védelme, a baleset 

megelőzés fontossága. 

A sport és környezettudatosság összekapcsolása. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-

külön és együttes 

működése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása átlagos 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén segítségadással. 

Esztétikus, fegyelmezett, feszes tartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség, minőségi okai, következményei. 

A képességek fejlesztése gyakorlással. Részleges önállóság és segítségadás 

az egyéni, páros, és társas feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő mozgásritmus 

továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos sorozatok során a már ismert és 

új elem- és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer működtetésének 

minden területén: bemelegítésben, képességfejlesztésben, gyakorlásban. 

Az erősségek és gyengeségek figyelembe vétele. 

A közös tervezés kivitelezés a kellő határozottságú és öntudatú 

kommunikáció fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő gördülékenykönnyed, 

plasztikus, esztétikus végrehajtásának elérése. 

 

 

 



286. 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon tanultak gyakorlása bővített 

elemkapcsolatokkal történő ismétlése. Alkalmazásuk az óraszervezés 

funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése. 

A gyakorlatok variálási szempontjai: pl. mozgásütem változtatása, 

kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és az antagonista izmok arányos és harmonikus 

fejlesztése. 

Az aktív és passzív izomnyújtás. 

Kéziszerek: therra band, gyógylabda, homokzsák stb. alkalmazása 8-

16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásával, 

gyakorlatsorok összeállítása. 

Összetett, komplex fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

végzése.  

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan, egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai és stretching 

gyakorlatokkal. 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Az egyensúly gyakorlatai: dinamikus gyakorlatok guggolásban, 

ülésben, fekvésben, 

forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és 

koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődését figyelembe véve. 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban kiválasztott egy 

szeren a minimális követelményszint tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok, talajtorna 

 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, 

szögelfordulás. 

 

Biológia-egészségtan: az 

izomműködés élettana. 
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Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, 

hidak, mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások 

különböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, 

fejenátfordulás, kézenátfordulás oldalra, vetődések, átguggolások, 

átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások egységesen az 

alapformában és differenciáltan a variációkban, az elemek 

mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése. 

Akrobatikus gyakorlatok-összefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni teljesítőképesség, az esztétikus és 

harmonikus előadásmód, (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc) mint 

minőségi elvárás jelenik meg. Hibajavítás, ismétlések. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és kiscsoportos gyakorlatok összeállítása, bemutatása. 

Szertorna gyakorlatok 

A 9-10. évfolyamon tanultak gyakoroltatása. 

Az elemek mennyiségi és minőségi továbbfejlesztése, nehézségi 

fokának emelése differenciáltan és egyénre szabottan is. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

A 9-10. évfolyamon tanultak ismétlése, továbbfejlesztése, új elemek 

tanulása. 

Gyűrűn – kéz- lábfüggések, függések, lefüggések, mellső 

függőmérleg, hajlított támaszok, nyújtott támasz, alaplendület, 

lendületvétel, húzódás-tolódás támaszba, vállátfordulás előre, 

homorított leugrás, leterpesztés hátra. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken lányok számára. 

Gerendán – állások térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

mérlegek, guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, 

belendítés, hasonfekvésből emelés fekvőtámaszba, 

térdelőtámaszba, fordulatok állásban, guggolásban. 

Szökdelések, lábtartáscserék, felugrás, egy láb át és belendítéssel, 

homorított leugrás. 

Bemelegítés: egyénileg összeállított mozgássorozat. 

A segítségadás technikái felelős külső kontrollal, tudatos hibajavítás 

a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Ritmikus gimnasztika 
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Az esztétikus szép és nőies mozgásokat, alakformálást segítő 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások 

megismerése, gyakorlása. 

A testtartás, tágasság és forgásbiztonság növelése.  

A ritmusérzék továbbfejlesztése, önálló zeneválasztás, bővítési 

lehetőség. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9-10. osztályban begyakorolt előkészítő tartásos és mozgásos 

elemek, a fő mozgások alapformáinak ismétlése, új összetett formák 

gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok: 

Egyszerű keresztezett áthajtások, ugrások, fordulatok áthajtás 

közben is.  

Karikagyakorlatok: 

Karikaforgatások, átadások, egyik kézből a másikba, testkörül és test 

köré, ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, dobások és 

elkapások, áthajtások pörgetések, körzések talajon és levegőben, 

függőleges és vízszintes síkban. 

Aerobik 

A sportági jelleg: dinamikus-statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 

ruganyosság, ritmusérzék, előkészítő és rávezető gyakorlatai. 

Alapvető kritériumok: testtartás, mozdulatok precíz végrehajtása, 

szinkron a zenével és egymással. 

Rövid koreográfiák ismétlése magas cselekvésbiztonsággal. 

Aerobik bemutatók osztály és iskolai szinten. 

Részvétel egy egyszerű csoportos aerobik gyakorlatban. 

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi feltételekhez igazodó tánc. 

Sporttáncok gyakorlása 

A Magyar Divat és Sporttánc Szövetség rendszeréhez igazodó rokon 

táncok (sztepp, show, akrobatikus, salsa, diszkó, hip-hop, break, 

mambo, blues, modern swing stb) mozgásrendszerének iskolai 

alkalmazása. 

Egyéb tornajellegű és táncos mozgásformák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művészetek: az esztétika 

fogalma 
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A tornajellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek 

alkalmazása más – a helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben 

rögzített – mozgásrendszerekben. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A hibajavítás megértése, tudásátadás, mások tanítása. 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikája, harmonikus esztétikájának 

átélése, tudatos felvállalása. 

A divat és média által közvetített kedvező és kedvezőtlen tényezők 

szétválasztása.(értékfelismerés, önértékelés). 

A saját és társ testi épsége iránti felelősségvállalás: a gyengébb, a 

sérült társ segítése. 

A társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembe vételével, stratégiák egyeztetése. 

Alkotó, kooperatív feladatok, mozgásos tevékenységek 

sportrendezvények, bemutatók szervezésében. 

Tornasport és tánctörténeti ismeretek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: tempó, ritmus. 

Művészetek: 

romantika, modernitás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus 

egyensúly, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás Térdelő-, álló és repülőrajt versenyhelyzetekben. 
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 Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Optimális lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos 

leérkezés az ugrásokban.  

A hajítás, lökés, és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása és 

önálló gyakorlása révén. 

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai a 

korosztályos előírások szerinti alkalmazása, betartása. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, teljesítmény javítására. 

Mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés elfogadtatása, 

beépítése a döntéshozatalba. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása.  

A kedvező rajthelyzet kialakítása. 

Gátfutás akadályok felett, 3-4 lépéses ritmusban. 

Középtáv, folyamatos futás, tájékozódási futás 

Választás a távok közül. A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika 

kiválasztása. Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és 

irambeosztás megválasztásában.  

Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és 

teljesítményének nyomon követése. Az állóképesség-fejlesztő módszerek 

önálló gyakorlása. 

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása. 

Ugrások 

A sorozatugrások, ötösugrás technika jellemzőinek ismerete, gyakorlati 

alkalmazása. 

 

Biológia-

egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

 

Fizika: hajítások, 

energia. 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Az 

olimpiai eszme. Az 

újkori olimpiák 

története. 
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Közreműködés versenyek lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozatszökdelések: 1-3 lépéses sorozatelugrás, 2-4 

lépéses sorozatfelugrások technikajavító végrehajtása.  

Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

 Teljes lendületből hajítás.  

Választás az egyes lökő mozdulatok közül.  

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. 

Az optimális kidobási szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosításának szükségessége. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti, a technikák változásai 

teljesítménynövelő hatásainak ismerete. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

A „gyorsabban, magasabbra, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Önmagához képest a legjobb eredmény elérése, a siker átélése, a kudarc 

elfogadása, és az azzal való megküzdés. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Tájékozódási futás alapjainak ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat és mozgásgyorsaság, váltás közbeni 

alkalmazkodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító, ollózó technika, 

átlépő, guruló, hasmánt- és floptechnika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, 

vetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

53 óra 

Előzetes tudás 

Az adott sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom szokatlan, új mozgásszituációkban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 
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Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzésmódszertani és 

balesetvédelmi alapfogalmak, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetben végezhető egyéni, társas, 

csoportos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenő idő 

jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációs életvitelhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti 

ismeretek megszerzése. Az önállóan kezdeményezett társa vagy csoportos 

sportolás szervezési és lebonyolítási ismeretek, jártasságok megszerzése. 

A testnevelés újszerű tartalmakkal történő gazdagítása, az iskolai 

létesítményen belüli és tágabb környezetben levő lehetőségek 

kihasználása sportolásra. A felnőttkor sportos életviteléhez újabb 

sportágak megismerése. Családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz 

szükséges szervezési és rendezési ismeretek megszerzése.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése. 

A szabadidő, ill. alternatív sportok rendszerben kezelése. A helyi 

tantervben választott alternatív sport technikai, taktikai, 

gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítása, a 

hozzátartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a 

természet erőivel- játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az 

adottságok kihasználásával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a 

közlekedésbiztonság területén a kerékpározás kultúráját szem 

előtt tartava. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése: a környezet védelme, a 

zöldfelület megóvása, a tájhasználat, energia és vízhasználat, a 

dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra 

való felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, 

jártasságok megszerzése. Társaságban is jól alkalmazható 

mozgásos kreatív, kommunikációs és kooperációs játékok 

tárházának bővítése. A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök 

bevonása a tartalmi változatosság biztosításához (természetes 

Biológia-egészségtan: 

élettan. 
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akadályok, ügyességi versenyek, a környezet adta kihívások 

legyőzése). 

 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű 

mozgásformák elsajátítása (ugrókötél, asztalitenisz, tollaslabda,  

stb.). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi 

tantervben kidolgozott alternatív sportágak területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren végzett 

sportolás során. 

A környezettudatos magatartás, a testmozgások során az 

egyénnek önmagával, társaival és a természettel való kapcsolata 

kialakítása. 

Egy választott alternatív sportágban a világ elit teljesítményeinek 

ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, 

újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos természet- és épített 

környezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret  

11 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdéssel kapcsolatos rituálé. 

Az indulatok feletti uralom. Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás a 

fogásból. 

A dzsúdó illetve a grundbirkózás alaptechnikái szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a 

félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének 

kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a 

személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, a társak 

tiszteletére és a szabályok elfogadására. A közösségben előforduló 

veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető játékok, gyakorlatok. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ókori 
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Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben. 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások, 

csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással.  

A mögékerülések és kiemelések különböző változatai.  

Egyéni és csapatversenyek, küzdési taktikát igénylő feladatok játékos 

formában és páros küzdelmek. 

Dzsúdó sportági készségfejlesztés: 

A 9-10. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Az egyensúlyt stabilizáló és ezt kibillentő gyakorlatok, 

testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelőfogás, fojtás). 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete, megértése, alkalmazása. 

Az érzelem és feszültségszabályozás: az agresszió megelőzése a 

küzdőjellegű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának 

képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által 

megerősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

olimpiák, hősök, 

távolkeleti kultúrák,  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra, prevenció 

Órakeret  

26 óra 

Előzetes tudás 

Rendeződő egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív 

életmód érdekében. 

Relaxációs, terhelési, edzési és a test épségét, egészségét megőrző 

eljárásokból egy-két megoldás ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmet érintő minden tanult feladat megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 
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A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési  

céljai 

Az élethosszig tartó optimális, életkornak és testalkatnak megfelelő 

prevenciós és relaxációs mozgásos tevékenységek önálló 

működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal történő 

gyakorláshoz szükséges készségek és kompetenciák továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, 

rekreációra kész fizikai és mentális állandósítása, a stressz kezelése. 

A fenntartáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszerré 

szervezése. 

Úszásra felhasználva. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágspecifikus mozgásanyag feladatmegoldásai, 

kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, 

értékelés megvalósítása. 

Edzés, terhelés 

Jól szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges 

mozgásterjedelem /idő, ismétlésszám/, intenzitás/sebesség, 

gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás/ terhelés, pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és 

megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban 

eszközökkel és anélkül. A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei: 

az aktivitás szintjének becslése, követése. Önálló mozgásprogram 

tervezés. A koordinációt fejlesztő eljárások, a szabadidő 

megtervezése. Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra 

fejlesztett kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. Motoros 

tesztek: központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. A munkahelyi és egyéb 

ártalmak ellensúlyozására: a helyes testtartás, az egészséges 

lábboltozat, a helyes légzés, gyakorlatai,az ülőmunka és a zárt tér 

ellensúlyozása. A sportolás kedvező hatása a szenvedélyek 

megelőzésében. A stresszoldás gyakorlatai: a relaxáció tudatos 

alkalmazása. A testi-lelki harmónia fejlesztésének alternatív 

lehetőségei. A testtartásért felelős izmok erejének és 

nyújthatóságának fejlesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer működése, 

a keringési rendszer 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 

 

Fizika: egyszerű gépek, 

erő, munka. 
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A sport által a pillanatnyi kiteljesedés élménye (flow). 

A sportágak gyakorlásához illeszkedő bemelegítési eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. 

Az alvás és az ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az 

egészséges alvásban. A gerincártalmak és sérülések ismerete, 

elkerülése, gerinckímélet. A stressz elleni tudatos védekezés. 

A növekvő teljesítmény, a sporteredmény objektív elismerése, a másik 

ember teljesítményének pozitív elismerése. A tudatos terhelés, 

mérés, önkontrollon alapuló teljesítményfejlesztés. 

A saját és a társak egészséges életmódja iránti felelősségvállalás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallum, tartós 

és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív 

relaxáció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, tudatos 

jelenlét. 
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12. évfolyam 

Óraszám:    150 óra/év  

 5 óra/hét 

Ajánlás az éves óraszám felosztásához 

 Témakör Óraszám 

1. 
Sportjátékok 

 
38 óra 

2. 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

 
24 óra 

3. 
Atlétika jellegű feladatok 

 
19 óra 

4. 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

(úszás 40, korcsolya 2, tollaslabda 2, kerékpár 2) 
46 óra 

5. 
Önvédelem és küzdősportok 

 
  9 óra 

7. Egészségkultúra, prevenció (úszásra felhasználva) 24 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás 

A helyi tanterv szerint választott labdajátékokban a 9-10-11. osztályok 

technikai, taktikai versenyszabályainak ismerete, alkalmazása. 

Sportszerű, csapatelkötelezett, játékszerepnek /posztnak/ megfelelő 

viselkedés. Játékvezetési gyakorlat megszerzése. 

Önfejlesztő és társas kapcsolatépítő játékok, empátia és tolerancia a társak 

elfogadásában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott két labdajátékra vonatkozóan: 

A megoldások sokféleségének, sikerességének bővítése. 

A technikai és taktikai tudás mennyiségi és minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai, és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek erősítése. 

A többféle labdajáték transzfer hatása a más sportmozgásokra. 
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Megküzdés a feszültségekkel. 

 

Ismeretek/ fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok. 

Az önszervezés gyakorlása. 

Csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás, és játékszervezés. 

Tanári irányítást nélkülöző: csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás, 

játékszervezés (támadás-védekezés), értékelő megbeszélések. 

Szituációk, feladatok önálló megoldása, a sportszerűség szem előtt 

tartásával. 

A sportolási tevékenységhez tartozó berendezések, létesítmények, 

felszerelések megóvása, rendben tartása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása-játékvezetési 

gyakorlat. 

Labdával, vagy labda nélkül elkövethető szabálytalanságok 

elkerülése. 

A test-test elleni játék több lehetőségének 

modellálása.(kosárlabda,) 

A mezőnyjátékosra vonatkozó szabályok ismerete, betartása. a 

képzettségnek megfelelő önkontrollos játék, a vétség önálló jelzése. 

Röplabda: a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó 

szabálymegkötések, a labda és a háló hibás érintése, a 

területelhagyás értelmezése. 

A labdajáték –specifikus időhatások betartásának gyakorlatai. 

Önálló játékvezetés, a lényeges versenyszabályok alkalmazásával, 

néhány játékvezetői non-verbális jelzés használatával. 

 

Versenyhelyzetek 

Az alap és játékismeretek alkalmazás, megmérettetése osztály-, 

házibajnokságokon, korosztályos diákolimpián és egyéb 

versenyeken. 

Kosárlabdázás  

 

 

 

 

 

Fizika: mozgások, gravitációk, 

forgatónyomaték, pályavonal. 

hatás-ellenhatás 
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Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása.  

A 9-10-11. évfolyamban tanult technikák és taktikák alkalmazása 

játék közben. 

Cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabirtoklás; labdavezetések-

elfogások, támadó-védő kar-, és lábmozgások; összetettebb 

átadások, kötetlen átadási formák; lepattanó labda megszerzése, 

indulás, átadás, kosárra dobás. 

A taktikai, technikai variációk önálló és kreatív felhasználása párban 

és/vagy csoportban. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezés: terület, ember-, vegyes védekezés. 

Játék emberhátrányos, emberelőnyös-, azonos létszámú csapattal. 

Önálló játék (streetball; egész pályás 5:5 ellen) 

Röplabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonsága, tudatos és pontos helyezése, folyamatos 

játék. 

Támadási technikák, felső egyenes nyitás. 

A feladás technikája alkar és kosárérintéssel egyaránt. 

Nyitásfogadások változó irányú és erejű labdákkal, technikai 

kombinációkkal. 

 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezés: különböző állásrendek, csillagalakzat. Ütő és sáncoló 

játékos melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett labdához 

való helyezkedés. 

Támadás közbeni helycserék, helytartási szabályok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A megszerzett sportági ismeretek magasabb szintű kreatív 

alkalmazása. 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere 

egymásra épülésének megértése. 

A játékszabályok, játéktípusok tudatos alkalmazása, a játékvezetői 

jelzések ismerete. A transzferhatások felismerése az egyéni fejlődés 

szempontjából. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: térgeometria, 

gömbtérfogat: 

valószínűségszámítás 
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A csapatjátékon belüli konfliktusok kezelése, megoldása. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek, tájékozottság. 

Baleset megelőzés fontossága: személyes és társak biztonságának 

védelme. 

A sport és a környezettudatosság összekapcsolása, jövőorientáltság. 

Kulcsfogalmak 

/fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési 

stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

A differenciáltan összeállított gyakorlatok bemutatása 

mozgásbiztonsággal, szükség esetén kis segítségadással. 

Esztétikus, feszes, fegyelmezett tartású végrehajtás. 

Differenciált gyakorlási mennyiség és minőség: okai, 

következményei. 

Gyengeségek ellensúlyozása képességfejlesztéssel, gyakorlással. 

Kis tanári segédlettel, aktív tevékenykedés gyakorlási 

szituációkban. 

Részleges önállóság és segítségadás az egyéni, páros és társas 

gyakorlatokban. 

A tematikai egység nevelési - 

fejlesztési céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedő 

mozgásritmus továbbfejlesztése a torna jellegű és táncos 

sorozatok során a már ismert, és új elem és 

motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és a kooperativitás növelése a mozgásrendszer 

működtetésének minden területén: bemelegítésben, 

képességfejlesztésben, gyakorlásban. Az erősségek és 

gyengeségek figyelembe vétele. A közös tervezés, kivitelezés 

során a kellő határozottságú és öntudatú kommunikáció 

fejlesztése. 

A produktumok jó tartással, biztos kiállással történő, 

gördülékeny, könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtásának 

elérése. 

 

Ismeretek,/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok: a korábbi évfolyamokon tanultak folyamatos 

ismétlése, az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése. 

A gyakorlatok változatos variálása (mozgásütem, kiinduló helyzet és 

kartartás stb.). Az aktív és passzív izomnyújtás. 

Kézi-szerek alkalmazása, 8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, 

egyidejű mozgáskapcsolatok, aszimmetrikus sorozatok. 

Önálló gyakorlatok, gyakorlatsorok kiválasztása, összeállítása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok 

differenciáltan egyénre szabottan. 

Az ízületi lazaság fokozása: gimnasztikai, stretching gyakorlatokkal. 

A gimnasztika eszközeivel: erőgyakorlatok, anaerob állóképesség, 

egyensúly-, kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése 

történik. 

Mászások, függeszkedések. az egyéni fejlődés kontrollja. 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint a 9-10-11. osztályban választott 

szeren. A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyagának 

tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok: tarkó-, fej-, kézállások, 

mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek: gurulóátfordulások, kézenátfordulások, 

billenések, vetődések, átguggolások, átterpesztések, dőlések és 

felállások az elemek nehézségi fokának továbbfejlesztése, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – összefüggő gyakorlatsorok 

Az esztétikus harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

spicc), az egyéni optimum, bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Szertorna gyakorlatok 

Az egyénre szabott, az előző évfolyamok mozgásanyagára épült 

elemek mennyiségi és nehézségi fokának megjelenítése. 

Szertorna-gyakorlás tornaszereken fiúk számára: 

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, 

szögelfordulás 

 

Biológia-egészségtan: az 

izomműködés élettana 
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a 9-10-11 évfolyamok mozgásanyaga. 

Gyűrű: alaplendület, függések, támaszok, húzódás-tolódás, 

átfordulások, leugrások stb. 

Szertorna, gyakorlás lányoknak 

Gerenda: állások, térdelések, ülések, támaszok, szökdelések, lábtartás 

cserék, fordulatok, leugrások stb. 

Bemelegítés: egyénileg összeállított mozgássor. 

Segítségadás, tudatos hibajavítás. 

Ritmikus gimnasztika 

Az esztétikus szép és nőies mozgásformák, a testtartás, tágasság, 

forgásbiztonság, ritmusérzék, önálló zeneválasztás, önállóan tervezett 

gyakorlatrészek páros és csoportos előadásmódban. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9-10-11. osztályokban begyakorolt előkészítő és mozgásos elemek 

ismétlése, új összetett mozgásformák gyakorlása. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Áthajtások, ugrások, fordulatok, forgatások, kötéldobások és 

elkapások, körzések függőleges és vízszintes síkban. 

Aerobik 

A spotági jelleg: dinamikus, statikus erő, egyensúlyozás, lazaság, 

ruganyosság, ritmusérzék. 

Testtartás, szinkron a zenével, rövid koreográfiák ismétlése magas 

cselekvésbiztonsággal. 

Aerobik bemutatók osztályon belül, iskolai szinten egyszerűsített 

szabályokkal. 

 

Táncos mozgásformák 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább egy, a helyi 

személyi és tárgyi körülményekhez igazodva. 

Sporttáncok gyakorlása 

A magyar Divat és Sporttánc Szövetség rendszeréhez tartozó, a helyi 

tantervben rögzített koreográfiák, motívumkapcsolatok, tanulásának 

rendszere: pl. sztepp, show, break, salsa, diszkó, blues stb. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Művészetek: az esztétika 

fogalma 
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Kétirányú kommunikáció, tudásátadás, mások tanítása, hibajavítás 

megértése. A nemnek megfelelő dinamikus, esztétikus, harmonikus 

mozgás felvállalása. 

Értékfelismerés, önértékelés: a divat a kedvező és kedvezőtlen 

hatásainak szétválasztása. 

A saját és a társ testi épsége iránt érzett felelősségvállalás. 

Aktív részvétel bemutatók, sportrendezvények szervezésében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: tempó, ritmus 

 

Művészetek: romantika, 

modernitás 

Kulcsfogalmak/fogalmak Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus 

egyensúly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, 

sporttánc 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

19 óra 

 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló-, repülőrajt versenyhelyzetekben. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás.  
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Lendületszerzés, elrugaszkodás, repülőfázis, biztonságos leérkezés az 

ugrásokban. 

A hajítás, lökés és vetőmozgás biomechanikai különbözőségei. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jártasság kialakítása a biomechanikai törvényszerűségek 

alkalmazásában. 

Az önismeret fejlesztése, a kedvező atlétikai mozgásformák kiválasztása. 

A futó-, ugró-, dobószámok versenyszabályai. 

Motiváló eljárások az egyéni teljesítmények javítására. 

Mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepe. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás. 

Versenyszerű végrehajtás. 

Középtávfutás, folyamatos futás, tájékozódási futás. 

A különböző távokhoz illeszkedő futótechnika.  

Versenytempó, irambeosztás. Állóképesség fejlesztés. Folyamatos futás 

közbeni tájékozódás. 

Ugrások 

Távolugrás: guggoló technika. 

Ötösugrás 

A nekifutás távolságának kimérése.  

Versenyek. 

Dobások 

A különböző dobásformák törzsizmokra gyakorolt erősítő hatása. 

Hajítás lendületből, lökő mozdulat. 

Az optimális kidobási szög, sebesség és magasság. 

 

SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Biológia-

egészségtan: 

szénhidrátlebontás 

 

Fizika: hajítások, 

energia 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Az 

olimpiai eszme. Az 

újkori olimpiák 

története. 
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Az iram és tempó megválasztása, a nekifutás módosítása. 

Az atlétikai ugrások és dobások technikatörténeti ismereti. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. 

A „gyorsabban, magasabban, erősebben” jelmondat értelmezése. 

Az önmagához mérhető legjobb teljesítmény elérése, a siker és a kudarc 

átélése, elfogadása. 

Az élettani különbözőségek ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, korrekció, holtpont, 

ollózó technika, ötlépéses ritmus, lökés, vetés. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Az adott alternatív sportmozgás technikájának ismerete. 

A test feletti uralom, baleseti kockázatok, balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, mérlegelése, eljárások. 

Szabadban, teremben, spontán helyzetekben végezhető egyéni, társas, 

csoportos mozgásformák. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága, a pihenőidő 

jelentősége. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A rekreációs életvitelhez szükséges sportági, élettani, edzéselméleti 

ismeretek megszerzése. Önállóan kezdeményezett társas vagy 

csoportos sportolás megszervezése. A felnőtt kor sportos életviteléhez 

újabb sportágak ismerete, családi és csoportos öntevékeny 

sportoláshoz szükséges szervezési és rendszerezési ismeretek 

megszerzése. Az iskolai létesítményen belül és tágabb környezetében 

levő lehetőségek kihasználása sportolásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A hely tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott (úszás, 

korcsolyázás, tollaslabda, kerékpározás) sportági mozgás 

mozgásműveltségének fejlesztése. A helyi tantervben választott 

alternatív sport technikai, taktikai, gyakorlási rutinjának kialakítása, a 

hozzátartozó eszközök, technikák, veszélyek kezelése. 

A szabadtéri formák hangsúlyozása, edzés a természet erőivel: 

játszóterek, szabadidőközpontok bevonása, jégpálya készítése. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a 

tájhasználatban, az épületek megóvásában, az energia, a vízhasználat, a 

hulladék gyűjtés területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való 

felkészítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok 

megszerzése. 

Többfunkciós eszközök bevonása, egyszerű saját készítésű eszközökkel 

szerény térigényű mozgásformák elsajátítása.( ugrókötelezés, 

asztalitenisz, tollaslabda stb.) 

 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset megelőzési információk a helyi tantervben 

kidolgozott alternatív sportok területén. 

A helyes öltözködés és a folyadékfogyasztás a szabadtéri sportolás 

során. 

Környezettudatos magatartás: az egyén és a természet kapcsolata a 

sportolás folyamán. 

A táborozási eszközrendszer, megismerése, jártasság szerzése: tájfutás, 

tájoló, térkép használata stb. 

Egy választott alternatív sportágban a világ elit teljesítményének 

ismerete. 

 

Biológia-egészségtan: 

élettan 

Kulcsfogalma/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, 

példamutatás, környezettudatos természet- és az épített-környezet-használat. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdősportok 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé. 

Az indulatok feletti uralom. 

Néhány önvédelmi megoldás, szabadulás fogásból. 

A dzsúdó illetve a grundbirkózás alaptechnikái szabályi. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom fejlesztése, a 

félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) szemléletének kiteljesítése. 

Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a személyiségfejlesztésben, 

különös tekintettel az önuralomra, a társak tiszteletére és a szabályok 

elfogadására. A közösségben előforduló veszélyhelyzetek kezelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető játékok: tolások, húzások, 

változatos testrészekkel, testhelyzetben. 

 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása. 

Alaphelyzetek, erős fogások, emelések, mögékerülések, kiemelések,  

Egyéni és csapatversenyek játékos formában, páros küzdelmek. 

 

Dzsúdó 

A 9-10-11. osztályban tanult technikák és taktikák továbbfejlesztése. 

Testsúlyáthelyezések, irányváltoztatások, gurulások, szabadulások 

különböző fogásokból.  

Támadás elhárítási módszerek. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Önmaga megvédésének ismerete,, támadás-elhárítási ismeret, 

megértése, alkalmazása. 

Érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a 

küzdőjellegű sporttevékenységek révén. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

ókori olimpiák, hősök, 

távolkeleti kultúrák. 
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A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, 

elismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Egészségtudatosság, döntésképesség az egészséges, aktív életmód 

érdekében. 

Relaxációs, terhelés, edzési és a test épségét megőrző eljárásokból 

megoldások ismerete, alkalmazása. 

Jártasság a gerincvédelmeket érintő minden tanult feladat 

megoldásában. 

A terhelés igazítása a tesztek eredményeihez. 

A testmozgás szerepe a káros szenvedélyek elleni küzdelemben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élethosszig tartó optimális mozgás, életkornak és testalkatnak 

megfelelő prevenciós és rekreációs tevékenységek önálló 

működtetéséhez, bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal 

történő gyakorlásához szükségességes készségek és kompetenciák 

továbbfejlesztése. 

Az edzésre, a teljesítmény növelésére és mérésére, a prevencióra, 

rekreációra kész fizikai és mentális állapot állandósítása, a stressz 

kezelése. 

A fenntartáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudás rendszere. 

Ismeretek,/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportágpecifikus bemelegítő mozgásanyag 

feladatmegoldásai, egyénileg, párban.  A tervezés, szervezés, 

levezetés, értékelés megvalósítása. 

 

Edzés, terhelés 

 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer működése, a 

keringési rendszer 

működése, glikolízis, 

terminális oxidáció. 
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Szervezettség, időbeosztás, mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), 

intenzitás (sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), 

terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés párban, csoportban 

szerekkel és szerek nélkül. 

A fizikai fittség típusai, a fizikai aktivitás szintjének becslése, 

követése. 

Önálló mozgásprogram tervezés. 

Hagyományos és alternatív eszközök használata: pulzusmérő, 

medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, gimnasztikai 

labda, erőgépek. 

Edzésfolyamatok: intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző 

módszertani eljárások. Motoros tesztek központi előírás szerint. 

A szabadidő megtervezése, egyéni rekreációs megoldások 

bemutatása, foglalkozás vezetése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra tervezett 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztés. 

 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi, iskolai és egyéb ártalmak elleni védekezésre való 

felkészítés. 

A stresszoldás gyakorlatai, a relaxáció: a tudatos jelenlét (fullness) 

módszer elsajátítása. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása: az izmok kellő erejének és nyújthatóságának 

fejlesztése. 

A testi-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése 

a helyi lehetőségek és programok szerint. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sport által a pillanatnyi kiteljesedés (flow) élményének megélése. 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő 

eljárások, a terhelésfokozás ismerete. 

A sport szerepe az egészséges alvásban: az ébrenlét és az alvás 

egyensúlya. 

Fizika: egyszerű gépek, erő, 

munka 



310. 

A gerincsérülések, ártalmak elkerülésének, elsősegély ellátása vagy a 

gerincsérülttel való helyes bánásmód ismerete. 

A helyes gerinctorna kivitelezésével kapcsolatos fogalmak, a 

gerinckímélet lényegének ismerete. 

A növekvő teljesítmény (a saját és másik ember) objektív 

elismerése. 

Az egészséges mozgásra fordított szabadidő társakkal, a közös 

élmény egymást erősítő igénye (motiváció). 

A tudatos terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 

teljesítményfejlesztés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportág-specifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, 

ismétlése, tartós ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, 

progresszív relaxáció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, 

relaxáció, tudatos jelenlét. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben és a 

játékban, játékvezetésben. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Erős figyelemmel végrehajtott technikai elemek, taktikai megoldások, 

szimulálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és a csapaton belüli szerepnek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív 

megfogalmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat 

szolgáló mozgásos játéktípusok ismerete és célszerű használata. 

 

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

A torna mozgásanyagában az optimális végrehajtására jellemző téri, időbeli 

és dinamikai sajátosságok megjelenítése. 

Bonyolult gyakorlatelem sorok, folyamatok végrehajtása közben a mozgás 

koordinált irányítása. 

Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok tervezése, gyakorolása, 

bemutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 
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Könnyed, plasztikus, esztétikus végrehajtás a táncos mozgásformákban. A 

torna versenysport előnyei, veszélyei, a hozzá kapcsolódó testi képességek 

fejlesztésének lehetőségei ismerete. 

Bemelegítő és képességfejlesztő gyakorlatok ismerete, a célnak megfelelő 

kiválasztása. 

Optimális segítségadás, biztosítás, bíztatás. 

Hibajavítás és annak asszertív kommunikációja. 

Az izmok mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások ismerete. 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások képességfejlesztő hatásának felhasználása 

más mozgásrendszerekben. 

Az atlétikai versenyszámok biomechanikai alapjainak ismerete. 

Az állóképesség fejlesztésével, a lendületszerzés az izom-előfeszítések 

begyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

A helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható 

cselekvésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 

gördülés esetén. 

Feladatok önálló tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok és agresszivitás kezelése. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. 

Relaxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. A 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 
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A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

ismerete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 

házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 
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INFORMATIKA 
 

Célok és feladatok: 

A tantárgy oktatásának alapfeladata: a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése. 

Célok: a kulcskompetenciák fejlesztése, mely magába foglalja: 

1. A társadalom információs technológiáinak magabiztos és kritikus használata a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az 

információ felismerése, keresése, értékelése, tárolása, előállítása, feldolgozása, bemutatása és 

cseréje. 

2. A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia tudatos fejlesztése. A gyakorlati 

feladatok megoldása során olyan készségeket és képességeket fejlesztése, mint a tervezés, 

szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban 

történő munkavégzés.  

3. A tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, különösen az ismeretelemző-

értékelő gondolkodás, az algoritmikus gondolkodás, a kreativitás, az önálló megfigyelés 

képessége, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazásának képessége. 

Az informatikaoktatás legfőbb célja, hogy az egyént motiválttá és képessé tegye az információs 

társadalomba történő bekapcsolódásra. 

Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon 

informatikai ismereteik folyamatos megújításának az igénye. 

Követelmény a tananyag tanulása során 

A tanuló 

• mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben, szerezzen tapasztalatot az 

informatikai eszközök használatában; 

• ismerje a programok használatának jogi és etikai alapjait; 

• legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, 

személyiségromboló hatásának (pl. számítógép-függőség). 

• legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolattartásra; 

• tanulmányaihoz érdeklődése szerint tudja szelektálni a különböző információs forrásokat, 

• legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszereket, 

eszközöket, szoftvereket; 

• különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; 

• ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes 

előállítani; 
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• tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk 

elemzése és rendszerezése alapján; 

Fejlesztendő kompetenciák: 

Szakmai kompetenciák: 

• Grafikai és prezentációs programok használata 

• Szoftverek telepítése 

• Internet-szolgáltatások 

• Az adatok technikai és jogi védelme 

• Multimédia alapjai, alapfogalmak 

• Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret 

• Multimédia-alkalmazások 

• Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése 

• Web-alkalmazások forrásanyagainak előállítása 

Személyes kompetenciák: 

• Felelősségtudat 

• Pontosság 

• Precizitás 

Társas kompetenciák: 

• Prezentációs készség 

• Tömör fogalmazás készsége 

• Új ötletek, megoldások kipróbálása 

• Rendszerező képesség 

• Kreativitás, ötletgazdagság 

• Logikus gondolkodás 

Módszerkompetenciák: 

• Módszeres munkavégzés 

• Gyakorlatias feladatértelmezés 

• Logikus gondolkodás 
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• Rendszerező képesség 

• Kreativitás, ötletgazdagság 

• Általános tanulóképesség 

• Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 

Felhasznált segédanyagok, könyvek: 

A tananyagok egy része elektronikus formában a helyi hálózaton elérhető, a célunk, hogy ezek nem 

csak az iskolán belül, hanem otthonról is elérhetők legyenek. Mivel az órák elsődleges célja a 

középszintű érettségire való felkészülés, ezért a feladatbankunk az eddigi érettségi feladatsorok, ezt 

az OM oldaláról bárki letöltheti. A helyi hálózatra is felkerültek ezek az anyagok, így itt az iskolában 

internet használat nélkül is felhasználhatók. Könyvet nehéz találni, mert amiben „minden” benne van 

drága és nem tartalmaz minden ismeretet elég mélyen. Ezért inkább az interneten található 

szabadon felhasználható e-könyveket használjuk. 

A tanulók értékelése 

A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. 

A tanulók egyre nagyobb számban rendelkeznek otthon számítógéppel és internet hozzáféréssel. 

Azoknak a diákoknak, akiknek otthon nincs számítógépe az iskola lehetőséget ad a délutáni 

gyakorlásra, ha szükséges. Így egyre több témában lehet „házi feladatot” adni. Egy – egy téma önálló 

feldolgozása az internet segítségével, és erről egyéni, vagy csoportos prezentáció készítése részben 

informatika órán, illetve szabadidőben egyre többször kerül sor. Az iskolai projektek, témahetek 

megvalósításához, előkészítéséhez a tanulók egyre hatékonyabban hozzájárulnak.  

Amennyiben szükséges más tantárgynál kapott feladatok számítógépes feldolgozására is egyre 

többször kerül sor. Különösen igaz ez a 11. és 12 évfolyamon. A nagyobb óraszámú egységek közben 

folyamatosan értékeljük az önállóan elvégzett feladatokat. Az évközben elkészített prezentációkat a 

diákok előadják és az egész csoport értékeli a feladatot, illetve az összes meghallgatott előadás után 

szóban minden gyerek munkáját értékeljük. értékeljük. Szummatív értékelést félévkor és év végén 

történik. 

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör feldolgozása 

során értékeljük a tanuló: 

• tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját, 

• elkészített dokumentumait, 

• ismereteinek szintjét, 

• fejlődését, 

• órai aktivitását, 

Értékelési szempontok: 

• a szaknyelv elsajátítása, kifejezőkészség, 
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• konkrét tartalmi ismeretek, 

• kommunikatív készség, 

• tudja-e az elméleti ismereteket gyakorlatban alkalmazni, 

• képes-e az önálló tanulásra, munkavégzésre,  

• képes-e az adott feladathoz a legmegfelelőbb informatikai eszközt kiválasztani, 

• milyen mértékben tudja a számítógépet és az informatikai eszközöket használni a 

mindennapos tevékenységében 

Tantárgyi struktúra és óraszámok: 

A kerettantervben a közismereti informatikára, a 9-10 évfolyamra összesen 36 óra áll rendelkezésre. 

Sajnálatos, hogy ebben a 36 órában kellene „mindent” megtanítani a diákoknak, és esetlegesen 

felkészíteni a középszintű érettségire.  

A 2016/17-es tanévtől a szakközépiskolákban az ötödik érettségi tantárgy már nem lesz választható, 

hanem mindenkinek kötelező lesz a szakmai tantárgy választása. Az eddigi tapasztalatok azt 

mutatják, hogy diákjaink egy része nem szakmai vonalon tanulnak tovább így az ő lehetőségük 

beszűkül, ezért a lehetőséget szeretnénk megadni nekik, hogy esetleg választott tantárgyként a 

továbblépésük érdekében bevállalhatják a középszintű informatika érettségit, (esetleg 

előrehozottan). Másrészt úgy ítéltük meg, hogy a közgazdász végzettség megszerzéséhez szükséges 

az alapos alkalmazói tudás, ezért a szabadon felhasználható órakeretből kiegészítettük úgy, hogy 

mind a négy évfolyamon 2 órában tanulhatják a diákok az informatikát.  

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

Informatika 0,5+1,5 0,5+1,5 2 2 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, 

melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
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Az óraszámok alakulása: 
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2 10 6 6 6

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 34 20 28 20

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 0 28 30 26

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszközök 
kiválasztása

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák

4.3. Médiainformatika 6

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 6 4 2 2

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 4 2 2

3 4

Összesen 32 72 72 72 64

14
2. Alkalmazói 
ismeretek

3. Problémamegoldás 
informatikai 
eszközökkel és 
módszerekkel

NAT szerinti tematikai egység

6

1. Az informatikai eszközök használata

6. Könyvtári informatika

6

3

4

4. Infokommunikáció

5. Az információs
 társadalom

12 10 4 2
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9. évfolyam  

A kerettantervben megadott ismeretanyagot két évre elosztottuk és kiegészítettük, heti két órára, és 

meghatároztuk, hogy a plusz időben mivel foglalkozunk. 

Problémát jelent, hogy diákjaink nagyon sok általános iskolából jönnek, tudásuk különböző, a 

semmitől az egészen jó alkalmazói ismeretig terjed, ezért időt kell szánunk az elején a „közös hang” 

megtalálására, a szakkifejezések, alapismeretek tisztázására. 

Mivel tanulóink már a kilencedik évfolyam elvégzése után is mennek nyári gyakorlata, ott szükségük 

lehet a szövegszerkesztés mélyebb ismeretére, ezért 9 évfolyamon a 2. Alkalmazói ismeretek 

témakör óraszámát emeltük fel, és azon belül a 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus feldolgozása résznek adtunk több órát. A 2.2 Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés részt a 10 évfolyamra tettük, és ott adtunk hozzá plusz órát. 

Mivel a diákok nagyon érdeklődőek az infokommunikációs technológiák iránt, ezért ennek az 

óraszámát is megemeltük és kiegészítettük a mobiltechnológiák alkalmazásával. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret: 

 2 + 8 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai: A számítógép 

fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a memória főbb jellemzői. Bemeneti és 

kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési elve. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása: Az összetett munkához szükséges 

eszközkészlet kiválasztási szempontjainak megismerése. Az operációs rendszer és a számítógépes 

hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása: Az adatok biztonságos 

tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése: Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet kialakítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hardver: alaplap, processzor, memória, háttértárolók adatvédelem,  

INPUT, OUTPUT egységek, digitalizálás, digitális fényképező, szoftver: 

operációs rendszer, ergonómia 

Tematikai egység 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

14+20 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
34 óra 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Különböző 

formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű 

kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges 

alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása: dokumentum szerkesztése. Élőfej, élőláb. 

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása: 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, animáció stb.) elhelyezése közös 

dokumentumban. Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. Dokumentumok nyomtatási 

beállításai. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök 

kiválasztása és komplex használata. Képek létrehozása, manipulálása. 

Kulcsfogalmak Élőfej, élőláb, oldalszám, betűtípus, bekezdés, prezentáció, kép formátumok, 

színkódok  

 

Tematikai egység 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

6 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok 

készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex alkalmazása: A 

problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. Tantárgyi és egyéb problémák 

informatikai eszközök segítségével történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok 

készítése. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának tervezése és megvalósítása 

csoportmunkában. Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

Tematikai egység 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen, 

a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése: Tantárgyi problémák 

megoldási algoritmusainak tanulmányozása.  

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, megtervezése, értelmezése: 

A beállítások értelmezése. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adatmodellezés, egyszerű 

modellek megismerése. Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

Kulcsfogalmak 
Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 

elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

Tematikai egység 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek megfogalmazása, 

modellalkotás egyszerű tevékenységekre: Tantárgyi szimulációs programok használata. A beállítások 

hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. Tantárgyi mérések eredményeinek 

kiértékelése informatikai eszközökkel. Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Kulcsfogalmak Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

Tematikai egység 4. Infokommunikáció 
Órakeret 

3+9 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

A nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló információszerzés. Információkeresési stratégia. Tartalomalapú keresés. Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése: A találatok 

elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. A közlés céljának felismerése. A reklámok 

manipulatív tevékenységének felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai: Az elkészült dokumentumok publikálása 

hagyományos és elektronikus, internetes eszközökkel. Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

video anyagok, weblapok publikálása az interneten. 

Kulcsfogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

Tematikai egység 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős kommunikációs 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése: Több résztvevős 

beszélgetős, kommunikációs program használata. Csoportmunka az interneten.  

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata: A hagyományos 

infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus és internetes lehetőségekkel. A 

túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség elhárítása. 

Kulcsfogalmak 
Kommunikációs program. On-line-munka, adattárolás a felhőben, közösségi 

oldalak, on-line kapcsolattartás 

Tematikai egység 5. Az információs társadalom 
Órakeret  

4 +2 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való 

megismerkedés Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. Szerzői joggal 

kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre 

gyakorolt hatásának megismerése. A globális információs társadalom jellemzői. Az informatikai 

kultúra jellemzői. Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan. 

Kulcsfogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, 

közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység 6. Könyvtári informatika 
Órakeret 

3+1 óra 
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Nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok, információs intézmények. A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek 

megismerése. A települési közkönyvtár önálló használata. Könyvtárlátogatás.  

Könyvtári szolgáltatások: A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban. A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. Könyvtári és 

közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való önálló használata. Rendszeres, a 

céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Információkeresés. A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. Információkeresési 

stratégiák ismerete. Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és 

ismeretterjesztő művekből.  

Dokumentumtípusok, kézikönyvek. A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. Forrástípusok 

rendszerezése információs értékük szerint. A talált információk kritikus értékelése. Időszaki 

kiadványok önálló használata. Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. Az egyes 

tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, önálló használata.  

Forráskiválasztás: Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a forrás 

információs értékének figyelembe vételével. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás: Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése 

folyóiratcikkekről. Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Kulcsfogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 

bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, 

hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 
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10. évfolyam 

A 2. Alkalmazói ismeretek témakör óraszámát emeltük fel, és azon belül a folytatjuk a 

szövegfeldolgozással kapcsolatos tudás mélyítését, így a 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus feldolgozása résznek adtunk több órát. Itt foglalkozunk a Web szerkesztéssel és a 

hangszerkesztéssel, digitalizációval, multimédiás dokumentumok szerkesztésével. A 2.2 Adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információmegjelenítés rész teljes egészében a 10 évfolyamra tettük, adtunk hozzá 

plusz órát, itt elsősorban a táblázatkezeléssel és minimális szinten az adatbázis kezeléssel 

foglalkozunk. Itt is nagyobb szerepet kapott az 4. Infokommunikáció témakör 

Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret: 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai. A számítógép 

fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a memória főbb jellemzői. Bemeneti és 

kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési elve. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az összetett munkához szükséges 

eszközkészlet kiválasztási szempontjainak megismerése. Digitalizáló eszközök. Az operációs 

rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az adatok biztonságos 

tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet kialakítása. 

Kulcsfogalmak Digitális kamera, adatvédelem.  

 

Tematikai egység 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

48 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
20 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

eszközök kiválasztása és komplex használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Nagyobb terjedelmű dokumentum 

szerkesztése. Élőfej, élőláb. Stílusok alkalmazása. Tartalomjegyzék készítése. Személyes 

dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Körlevél A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. Dokumentum készítése 

körlevél funkció felhasználásával. Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő 

programmal. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása. 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) elhelyezése közös 

multimédiás dokumentumban. Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. Dokumentumok 

nyomtatási beállításai. 

Hangszerkesztés: Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat 

megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. Utómunka egy 

video szerkesztő programmal. A weblap készítése HTML kódok segítségével. Weblap készítés egy 

WYSIWYG szerkesztő segítségével 

Kulcsfogalmak Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 

multimédia, hangformátumok, videó formátumok 

Fejlesztési cél 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 28 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. 

Tantárgyi feladatok megoldása. Függvények használata. 

Statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. Az adatok grafikus 

szemléltetése.  

Adatkezelés táblázatkezelővel: Adatok rendezése, szűrés. Függvények alkalmazása különböző 

lapokon lévő adatokra.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. Adatbázis létrehozása. Adattábla, 

rekord, mező, kapcsolat, kulcs. Adatbázis feltöltése. Algoritmusok alkalmazása a 

feladatmegoldásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvények, munkafüzet, munkalap, adatbázis, relációs adatbázis, adat, 

adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 

Tematikai egység 4. Infokommunikáció 
Órakeret 

10 óra 
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 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló információszerzés: Információkeresési stratégia. Tartalomalapú keresés. Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése: A találatok 

elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. A közlés céljának felismerése. A reklámok 

manipulatív tevékenységének felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai: Az elkészült dokumentumok publikálása 

hagyományos és elektronikus, internetes eszközökkel. Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

video anyagok, weblapok publikálása az interneten. 

Kulcsfogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős kommunikációs 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése. Több résztvevős 

beszélgetős, kommunikációs program használata. Csoportmunka az interneten.  

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus és internetes 

lehetőségekkel. A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség 

elhárítása. 

Kulcsfogalmak Kommunikációs program. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret  

8 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való 

megismerkedés: Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. Szerzői joggal 

kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre 

gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. Az informatikai kultúra jellemzői. Az informatikai 

fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, 

közkincs, szabad felhasználás. 
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Tematikai egység 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 4 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak feltérképezése: Az 

elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. Elektronikus 

szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. Az elektronikus szolgáltatások 

előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése 

és azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 
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11. évfolyam 

A 11. és 12 évfolyamon a régebbi érettségi feladatok megoldására koncentrálunk, illetve aktualizáljuk 

a diákok tudását a technika változásával. A mobiltechnológia használata előtérbe kerül. A főbb 

témakörök az alkalmazói ismeretekben: szövegszerkesztés, képszerkesztés, prezentáció készítés, web 

szerkesztés, táblázatkezelés, és adatbázis kezelés. Az információs társadalom újdonságaival is 

foglalkozunk. 

Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret: 

 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítógépes perifériák használata. A számítógép fő egységeinek ismeret, az alaplap, a 

processzor, a memória főbb jellemzői. Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök 

használata, működési elve. Okos telefon részei, fajtái. tablet, GPS  

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az összetett munkához szükséges 

eszközkészlet kiválasztása. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és 

szolgáltatásai, újdonságai, okos telefonok operációs rendszerei 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az adatok biztonságos 

tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet kialakítása. 

Kulcsfogalmak eszközválasztás, adatvédelem  

 

Tematikai egység 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

58 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
28 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

eszközök kiválasztása és komplex használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szövegszerkesztés: Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Nagyobb 

terjedelmű dokumentum szerkesztése. Élőfej, élőláb. Stílusok alkalmazása. Tartalomjegyzék 

készítése. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Képszerkesztés: a feladathoz megfelelő eszköz kiválasztása. 

Bemutató készítés: megfelelő eszközválasztás (Prezi, PowerPoint, slideshow - készítő)  

Web szerkesztés: stílusok, on-line szabadon elérhető weboldalak létrehozása, HTML alapjai   

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat 

megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. Utómunka egy 

video szerkesztő programmal.  

Kulcsfogalmak Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 

multimédia, hangformátumok, videó formátumok 

Tematikai egység 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 30 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. 

Tantárgyi feladatok megoldása. Függvények használata. 

Statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. Az adatok grafikus 

szemléltetése. Pénzügyi, szöveges, idő függvények használata 

Adatkezelés táblázatkezelővel: Nagymennyiségű adatok rendezése, szűrés. Függvények 

alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. Adatbázis létrehozása. Adattábla, 

rekord, mező, kapcsolat, kulcs. Adatbázis feltöltése. Lekérdezések, jelentés, űrlap  

Kulcsfogalmak 
Függvények, munkafüzet, munkalap, adatbázis, relációs adatbázis, adat, 

adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret: 

 4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Önálló információszerzés az interneten. Publikálás az interneten. Közösségi oldalak buktatói 

Kulcsfogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

Tematikai egység 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős kommunikációs 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése. Több résztvevős 

beszélgetős, kommunikációs program használata. Csoportmunka az interneten.  

Kulcsfogalmak Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret  

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 2 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az internet tudatos használata. Az interneten keresett adat letöltése, felhasználási lehetőségei 

Kulcsfogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, 

közkincs, szabad felhasználás. 

Tematikai egység 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 2 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

E-bank, e-ügyintézés 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 
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12. évfolyam 

Ezen az évfolyamon folytatjuk az érettségi feladatok gyakorlását. A táblázatkezelőnél a közgazdasági 

területnek megfelelő feladatok megoldását emeltük ki. A prezentáció készítést a más órákra 

elkészített prezentációkkal gyakoroljuk. A szövegszerkesztési feladatoknál nagyobb lélegzetű 

(szakdolgozat szerű) anyagok formázásával foglalkozunk. Kiemelve: stílusok, tartalomjegyzék, 

ábrajegyzék, hivatkozások alkalmazására. Az infokommunikációnál az felhasznált szakirodalom helyes 

felhasználására és a saját szövegben való hivatkozásával foglalkozunk. Regisztráció a FELVI.hu-ra, 

keresés a régebbi adatbázisokban, keresés az OKJ szakmák között, felkészülés a továbbtanulásra.   

12. Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret: 

 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai, újdonságai, okostelefonok operációs 

rendszerei. 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az adatok biztonságos 

tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. Biztonságos okostelefon-használat. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet kialakítása. A túlzott számítógép (eszköz) használatának problémái 

Kulcsfogalmak eszközválasztás, adatvédelem  

 

Tematikai egység 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

56 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
20 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Szövegszerkesztés: Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Nagyobb 

terjedelmű dokumentum szerkesztése. Élőfej, élőláb. Stílusok alkalmazása. Tartalomjegyzék 

készítése. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Kulcsfogalmak Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 

multimédia, hangformátumok, videó formátumok 

Tematikai egység 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 26 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. Adatok 

tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. 

Tantárgyi feladatok megoldása. Függvények használata. Régebbi érettségi feladatok önálló 

megoldása. 

Statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. Az adatok grafikus 

szemléltetése. Pénzügyi, szöveges, idő függvények használata 

Adatkezelés táblázatkezelővel: Nagymennyiségű adatok rendezése, szűrés. Függvények alkalmazása 

különböző lapokon lévő adatokra.  

Kulcsfogalmak 
Függvények, munkafüzet, munkalap, adatbázis, relációs adatbázis, adat, 

adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret: 

8 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Regisztráció különféle oldalakra. Felvi.hu használata 

Kulcsfogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok 

felhasználása a megismerési folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. A QR-kódok alkalmazása a tanórán 

 

Tematikai egység 5. Az információs társadalom 
Órakeret  

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az internetről letöltött anyagok felhasználása, helyes hivatkozások, szerzői jogok, plágium. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, 

közkincs, szabad felhasználás. 

Tematikai egység 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 2 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek 

felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények: Ügyfélkapu használata, E-felvi 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 
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1. Célok és feladatok: 

A tantárgy oktatásának alapfeladata: a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése. 

Célok: a kulcskompetenciák fejlesztése, mely magába foglalja: 

4. A társadalom információs technológiáinak magabiztos és kritikus használata a munka, a 

kommunikáció és a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az 

információ felismerése, keresése, értékelése, tárolása, előállítása, feldolgozása, bemutatása és 

cseréje. 

5. A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia tudatos fejlesztése. A gyakorlati 

feladatok megoldása során olyan készségeket és képességeket fejlesztése, mint a tervezés, 

szervezés, irányítás, elemzés, kommunikálás, a tapasztalatok értékelése, egyénileg és csapatban 

történő munkavégzés.  

6. A tanulók szakmai tantárgyak tanulásához szükséges képességei, különösen az ismeretelemző-

értékelő gondolkodás, az algoritmikus gondolkodás, a kreativitás, az önálló megfigyelés 

képessége, az önálló ismeretszerzés, az ismeretek alkalmazásának képessége. 

Az informatikaoktatás legfőbb célja, hogy az egyént motiválttá és képessé tegye az információs 

társadalomba történő bekapcsolódásra. 

Ezen a gyorsan változó, fejlődő területen különösen fontos, hogy a tanulókban kialakuljon 

informatikai ismereteik folyamatos megújításának az igénye. 

2. Követelmény a tananyag tanulása során 

A tanuló 

• mozogjon otthonosan a számítástechnikai környezetben, szerezzen tapasztalatot az 

informatikai eszközök használatában; 

• ismerje a programok használatának jogi és etikai alapjait; 

• legyen tudatában az öncélú és túlzott informatikai eszközhasználat egészségkárosító, 

személyiségromboló hatásának (pl. számítógép-függőség). 

• legyen képes a számítógéppel való interaktív kapcsolattartásra; 

• tanulmányaihoz érdeklődése szerint tudja szelektálni a különböző információs forrásokat, 

• legyen képes az adott probléma megoldásához kiválasztani az általa ismert módszereket, 

eszközöket, szoftvereket; 

• különféle formákban tudjon információt megjeleníteni; 

• ismerje a legalapvetőbb dokumentumformákat, ezeket minta alapján legyen képes 

előállítani; 

• tudjon feladata megoldásáról beszámolni a különböző forrásokból szerzett információk 

elemzése és rendszerezése alapján; 
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3. Fejlesztendő kompetenciák: 

a. Szakmai kompetenciák: 

• Grafikai és prezentációs programok használata 

• Szoftverek telepítése 

• Internet-szolgáltatások 

• Az adatok technikai és jogi védelme 

• Multimédia alapjai, alapfogalmak 

• Médiaelemek (hang, videó, mozgókép, állókép), médiaismeret 

• Multimédia-alkalmazások 

• Szakmai idegen nyelvi ismeretek fejlesztése 

• Web-alkalmazások forrásanyagainak előállítása 

b. Személyes kompetenciák: 

• Felelősségtudat 

• Pontosság 

• Precizitás 

c. Társas kompetenciák: 

• Prezentációs készség 

• Tömör fogalmazás készsége 

• Új ötletek, megoldások kipróbálása 

• Rendszerező képesség 

• Kreativitás, ötletgazdagság 

• Logikus gondolkodás 

d. Módszerkompetenciák: 

• Módszeres munkavégzés 

• Gyakorlatias feladatértelmezés 

• Logikus gondolkodás 

• Rendszerező képesség 
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• Kreativitás, ötletgazdagság 

• Általános tanulóképesség 

• Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 

4. Felhasznált segédanyagok, könyvek: 

A tananyagok nagy része elektronikus formában a helyi hálózaton, interneten (otthonról is) elérhető, 

Mivel az órák elsődleges célja a középszintű érettségire való felkészülés, ezért a feladatbankunk az 

eddigi érettségi feladatsorok, ezt az OM oldaláról bárki letöltheti. A helyi hálózatra is felkerültek ezek 

az anyagok, így itt az iskolában internet használat nélkül is felhasználhatók. Könyvet nehéz találni, 

mert amiben „minden” benne van drága és nem tartalmaz minden ismeretet elég mélyen. Ezért 

inkább az interneten található szabadon felhasználható e-könyveket használjuk. 

5. A tanulók értékelése 

A tanulók előzetes ismerete és gyakorlati tudása általában nagyon eltérő. 

A tanulók szinte 100 %-ban rendelkeznek otthon számítógéppel és internet hozzáféréssel. Azoknak a 

diákoknak, akiknek otthon nincs számítógépe az iskola lehetőséget ad a délutáni gyakorlásra, ha 

szükséges. Így egyre több témában lehet „házi feladatot” adni. Egy – egy téma önálló feldolgozása az 

internet segítségével, és erről egyéni, vagy csoportos prezentáció készítése részben informatika órán, 

illetve szabadidőben egyre többször kerül sor. Az iskolai projektek, témahetek megvalósításához, 

előkészítéséhez a tanulók egyre hatékonyabban hozzájárulnak.  

Amennyiben szükséges más tantárgynál kapott feladatok számítógépes feldolgozására is lehetőséget 

biztosítunk. A nagyobb óraszámú egységek közben folyamatosan értékeljük az önállóan elvégzett 

feladatokat. Az évközben elkészített prezentációkat a diákok előadják és az egész csoport értékeli a 

feladatot, illetve az összes meghallgatott előadás után szóban minden gyerek munkáját értékeljük. 

Szummatív értékelést félévkor és év végén történik. 

Az eredményes előrehaladás érdekében fontos a tanulók munkájának és tudásának rendszeres 

ellenőrzése és értékelése, ami folyamatos értékeléssel valósul meg. Egy-egy témakör feldolgozása 

során értékeljük a tanuló: 

• tanórai tevékenységét, elvégzett munkáját 

• elkészített dokumentumait 

• ismereteinek szintjét 

• fejlődését 

• órai aktivitását 

6. Értékelési szempontok: 

• a szaknyelv elsajátítása, kifejezőkészség 

• konkrét tartalmi ismeretek 

• kommunikatív készség 
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• tudja-e az elméleti ismereteket gyakorlatban alkalmazni 

• képes-e az önálló tanulásra, munkavégzésre  

• képes-e az adott feladathoz a legmegfelelőbb informatikai eszközt kiválasztani 

• milyen mértékben tudja a számítógépet és az informatikai eszközöket használni a 

mindennapos tevékenységében 

7. Tantárgyi struktúra és óraszámok: 

A kerettantervben a közismereti informatikára, a 9-10 évfolyamra összesen 144 óra áll rendelkezésre. 

Ebben a 144 órában kell „mindent” megtanítani a diákoknak, és esetlegesen felkészíteni a 

középszintű érettségire.  

A 2016/17-es tanévtől a szakközépiskolákban az ötödik érettségi tantárgy már nem lesz választható, 

hanem mindenkinek kötelező lesz a szakmai tantárgy választása. Az eddigi tapasztalatok azt 

mutatják, hogy diákjaink egy része nem szakmai vonalon tanul tovább így az ő lehetőségük beszűkül, 

ezért a lehetőséget szeretnénk megadni nekik, hogy esetleg választott tantárgyként a továbblépésük 

érdekében bevállalhatják a középszintű informatika érettségit, a 11. évfolyam után előrehozottan. 

Másrészt úgy ítéltük meg, hogy a közgazdász végzettség megszerzéséhez szükséges az alapos 

alkalmazói tudás, ezért a szabadon felhasználható órakeretből kiegészítettük úgy, hogy a 11 

évfolyamon is heti 2 órában tanulhatják a diákok az informatikát.  

Tantárgyak 9.évf. 10. évf. 11. évf. 

Informatika 2 2 2 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, 

melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 
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8. Az óraszámok alakulása: 
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9. évfolyam  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret: 

 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai: A számítógép 

fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a memória főbb jellemzői. Bemeneti és 

kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési elve. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása: Az összetett munkához szükséges 

eszközkészlet kiválasztási szempontjainak megismerése. Digitalizáló eszközök. Az operációs 

rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása: Az adatok biztonságos 

tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése: Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet kialakítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hardver: alaplap, processzor, memória, háttértárolók adatvédelem,  

INPUT, OUTPUT egységek, digitalizálás, digitális fényképező, szoftver: 

operációs rendszer, ergonómia 

Tematikai egység 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret  

24 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
24 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Különböző 

formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű 

kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges 

alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása: dokumentum szerkesztése. Élőfej, élőláb. 

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása: 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, animáció stb.) elhelyezése közös 
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dokumentumban. Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. Dokumentumok nyomtatási 

beállításai. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök 

kiválasztása és komplex használata. Képek létrehozása, manipulálása. 

Kulcsfogalmak Élőfej, élőláb, oldalszám, betűtípus, bekezdés, prezentáció, kép formátumok, 

színkódok  

 

Tematikai egység 
3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

24 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok 

készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex alkalmazása: A 

problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. Tantárgyi és egyéb problémák 

informatikai eszközök segítségével történő megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok 

készítése. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának tervezése és megvalósítása 

csoportmunkában. Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

Tematikai egység 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 12 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen, 

a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése: Tantárgyi problémák 

megoldási algoritmusainak tanulmányozása. Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások 

segítségével, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok 

megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, megtervezése, értelmezése: 

A beállítások értelmezése. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adatmodellezés, egyszerű 

modellek megismerése. Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 
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Kulcsfogalmak 
Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 

elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

Tematikai egység 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése 10 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek megfogalmazása, 

modellalkotás egyszerű tevékenységekre: Tantárgyi szimulációs programok használata. A beállítások 

hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. Tantárgyi mérések eredményeinek 

kiértékelése informatikai eszközökkel. Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 

Kulcsfogalmak Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

Tematikai egység 4. Infokommunikáció 
Órakeret  

8 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 6 óra 

A nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló információszerzés. Információkeresési stratégia. Tartalomalapú keresés. Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése: A találatok 

elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. A közlés céljának felismerése. A reklámok 

manipulatív tevékenységének felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai: Az elkészült dokumentumok publikálása 

hagyományos és elektronikus, internetes eszközökkel. Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

video anyagok, weblapok publikálása az interneten. 

Kulcsfogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

Tematikai egység 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős kommunikációs 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése: Több résztvevős 

beszélgetős, kommunikációs program használata. Csoportmunka az interneten.  
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Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata: A hagyományos 

infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus és internetes lehetőségekkel. A 

túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség elhárítása. 

Kulcsfogalmak 
Kommunikációs program. On-line-munka, adattárolás a felhőben, közösségi 

oldalak, on-line kapcsolattartás 

Tematikai egység 4.3 Médiainformatika 2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok 

felhasználása a megismerési folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból. 

Kulcsfogalmak Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

Tematikai egység 5. Az információs társadalom 
Órakeret  

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való 

megismerkedés Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. Szerzői joggal 

kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre 

gyakorolt hatásának megismerése. A globális információs társadalom jellemzői. Az informatikai 

kultúra jellemzői. Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az 

egészségre vonatkozóan. 



 

343 

Kulcsfogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, 

közkincs, szabad felhasználás. 

 

Tematikai egység 6. Könyvtári informatika 
Órakeret 

6 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások 

önálló felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok, információs intézmények. A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek 

megismerése. A települési közkönyvtár önálló használata. Könyvtárlátogatás.  

Könyvtári szolgáltatások: A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, 

felhasználása a tanulásban. A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. Könyvtári és 

közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való önálló használata. Rendszeres, a 

céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Információkeresés. A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. Információkeresési 

stratégiák ismerete. Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és 

ismeretterjesztő művekből.  

Dokumentumtípusok, kézikönyvek. A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. Forrástípusok 

rendszerezése információs értékük szerint. A talált információk kritikus értékelése. Időszaki 

kiadványok önálló használata. Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. Az egyes 

tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, önálló használata.  

Forráskiválasztás: Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a forrás 

információs értékének figyelembe vételével. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás: Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése 

folyóiratcikkekről. Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Kulcsfogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 

bibliográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, 

hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 
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10. évfolyam 

Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret: 

6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai. A számítógép 

fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a memória főbb jellemzői. Bemeneti és 

kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési elve. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az összetett munkához szükséges 

eszközkészlet kiválasztási szempontjainak megismerése. Digitalizáló eszközök. Az operációs 

rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az adatok biztonságos 

tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet kialakítása. 

Kulcsfogalmak Digitális kamera, adatvédelem.  

 

Tematikai egység 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

48 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
20 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

eszközök kiválasztása és komplex használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Nagyobb terjedelmű dokumentum 

szerkesztése. Élőfej, élőláb. Stílusok alkalmazása. Tartalomjegyzék készítése. Személyes 

dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Körlevél A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. Dokumentum készítése 

körlevél funkció felhasználásával. Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő 

programmal. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása. 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) elhelyezése közös 

multimédiás dokumentumban. Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. Dokumentumok 

nyomtatási beállításai. 

Hangszerkesztés: Digitális hangformátumok megismerése. A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat 

megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. Utómunka egy 

video szerkesztő programmal. A weblap készítése HTML kódok segítségével. Weblap készítés egy 

WYSIWYG szerkesztő segítségével 

Kulcsfogalmak Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 

multimédia, hangformátumok, videó formátumok 

Fejlesztési cél 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 28 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. 

Tantárgyi feladatok megoldása. Függvények használata. 

Statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. Az adatok grafikus 

szemléltetése.  

Adatkezelés táblázatkezelővel: Adatok rendezése, szűrés. Függvények alkalmazása különböző 

lapokon lévő adatokra.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. Adatbázis létrehozása. Adattábla, 

rekord, mező, kapcsolat, kulcs. Adatbázis feltöltése. Algoritmusok alkalmazása a 

feladatmegoldásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvények, munkafüzet, munkalap, adatbázis, relációs adatbázis, adat, 

adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 
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Tematikai egység 4. Infokommunikáció 
Órakeret 

10 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 8 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló információszerzés: Információkeresési stratégia. Tartalomalapú keresés. Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése: A találatok 

elemzése, értékelése hitelesség szempontjából. A közlés céljának felismerése. A reklámok 

manipulatív tevékenységének felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai: Az elkészült dokumentumok publikálása 

hagyományos és elektronikus, internetes eszközökkel. Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és 

video anyagok, weblapok publikálása az interneten. 

Kulcsfogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős kommunikációs 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése. Több résztvevős 

beszélgetős, kommunikációs program használata. Csoportmunka az interneten.  

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus és internetes 

lehetőségekkel. A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség 

elhárítása. 

Kulcsfogalmak Kommunikációs program. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3 Médiainformatika 2 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. Az új 

elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények:  

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok 

felhasználása a megismerési folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból. 

Kulcsfogalmak Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret  

8 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 4 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való 

megismerkedés: Adatvédelmi fogalmak ismerete. Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. Szerzői joggal 

kapcsolatos alapfogalmak megismerése. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre 

gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. Az informatikai kultúra jellemzői. Az informatikai 

fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, 

közkincs, szabad felhasználás. 
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Tematikai egység 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 4 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak feltérképezése: Az 

elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. Elektronikus 

szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. Az elektronikus szolgáltatások 

előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése 

és azonosítása. Tudatos vásárlókép kialakítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 
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11. évfolyam 

A 11. évfolyamon a régebbi érettségi feladatok megoldására koncentrálunk, illetve aktualizáljuk a 

diákok tudását a technika változásával. A mobiltechnológia használata előtérbe kerül. A főbb 

témakörök az alkalmazói ismeretekben: szövegszerkesztés, képszerkesztés, prezentáció készítés, web 

szerkesztés, táblázatkezelés, és adatbázis kezelés. Az információs társadalom újdonságaival is 

foglalkozunk. 

Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 
Órakeret: 

 6 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 

szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. Az 

informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges munkakörnyezet 

megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítógépes perifériák használata. A számítógép fő egységeinek ismeret, az alaplap, a 

processzor, a memória főbb jellemzői. Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök 

használata, működési elve. Okos telefon részei, fajtái. tablet, GPS  

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az összetett munkához szükséges 

eszközkészlet kiválasztása. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és 

szolgáltatásai, újdonságai, okos telefonok operációs rendszerei 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az adatok biztonságos 

tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása. Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének 

megakadályozása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő 

számítógépes munkakörnyezet kialakítása. 

Kulcsfogalmak eszközválasztás, adatvédelem  

 

Tematikai egység 2. Alkalmazói ismeretek 
Órakeret 

58 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
28 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges alkalmazói 

eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Szövegszerkesztés: Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Nagyobb 

terjedelmű dokumentum szerkesztése. Élőfej, élőláb. Stílusok alkalmazása. Tartalomjegyzék 

készítése. Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Képszerkesztés: a feladathoz megfelelő eszköz kiválasztása. 

Bemutató készítés: megfelelő eszközválasztás (Prezi, PowerPoint, slideshow - készítő)  

Web szerkesztés: stílusok, on-line szabadon elérhető weboldalak létrehozása, HTML alapjai   

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése. A feladat 

megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. Utómunka egy 

video szerkesztő programmal.  

Kulcsfogalmak Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 

multimédia, hangformátumok, videó formátumok 

Tematikai egység 2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 30 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása. 

Tantárgyi feladatok megoldása. Függvények használata. 

Statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. Az adatok grafikus 

szemléltetése. Pénzügyi, szöveges, idő függvények használata 

Adatkezelés táblázatkezelővel: Nagymennyiségű adatok rendezése, szűrés. Függvények 

alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. Adatbázis létrehozása. Adattábla, 

rekord, mező, kapcsolat, kulcs. Adatbázis feltöltése. Lekérdezések, jelentés, űrlap  

Kulcsfogalmak 
Függvények, munkafüzet, munkalap, adatbázis, relációs adatbázis, adat, 

adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret: 

 4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 4 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló információszerzés az interneten. Publikálás az interneten. Közösségi oldalak buktatói 

Kulcsfogalmak Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

Tematikai egység 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy több résztvevős kommunikációs 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése. Több résztvevős 

beszélgetős, kommunikációs program használata. Csoportmunka az interneten.  

Kulcsfogalmak Kommunikációs program. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret  

4 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 2 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az internet tudatos használata. Az interneten keresett adat letöltése, felhasználási lehetőségei 

Kulcsfogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, 

közkincs, szabad felhasználás. 

Tematikai egység 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 2 óra 

Nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

kritikus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények E-bank, e-ügyintézés 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 
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A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM 

TESTNEVELÉS ÉS IDEGEN NYELV (angol vagy német) 

E tantárgyakból a tematikai egységek, ismeretek, fejlesztési célok, követelmények és óraszámok 

megegyeznek a 9. évfolyamos szakgimnáziumi tantárgyakkal. 

FRANCIA NYELV (FŐ NYELV) 

Heti 16 óra 
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Tematikai egység, témakör Téma Nyelvtani ismeretek 

Személyes 
vonatkozások, család   

 

Bemutatkozás, köszönés.  
A tanuló személye, 
 családi kapcsolatok. A tanuló 
életrajza, életének fontos 
állomásai 
A családi élet mindennapjai, 
otthoni teendők.  
Személyes tervek.  
  
 
 

Az -er végű igék: 
parler, habiter 
A személyes névmások 
A határozott névelő 
A mondat 
Il y a… 
Birtokviszony kifejezése 
Elöljárós szerkezet 
Birtokos névelő. 
A személyes névmás mint 
tárgy 
 

Ember és társadalom  
. 

Külső és belső jellemzés.  

Öltözködés, divat. 
A tizenévesek világa: 
kapcsolat a kortársakkal, 
felnőttekkel.  
Társadalmi szokások 
Franciaországban  
 
 

Eldöntendő kérdés 
Kiegészítendő kérdés 
Tagadás 
Az avoir, connaître és a 
préférer ige ragozása 
A főnevek többes száma 
A melléknevek többes száma 
Számok 70-100-ig 
Felszólító mód 
Birtoklás kifejezése à-val 
Birtokos névelő többes száma 
Visszaható igék 
Időhatározót kifejező 
prepozíciók (dans, depuis, en 
stb.) 
Időhatározók 
(d’abord, ensuite..) 
Mutató névelő 
Kérdések az idő kifejezésére 
(depuis quand ?) 
Passé composé  
avoir segédigével 
A que kötőszó használata 
Rendhagyó többesszámú 
főnevek 
Pourquoi / Parce que 
Avoir mal à… 
 a visszaható igék felszólító 
módja 
 

Környezetünk  
  

Az otthon és a lakóhely 
(lakószoba, lakás) 
bemutatása.  
Szolgáltatások, szórakozási 
lehetőségek.  

Prepozíciók 
(dans, sur, devant stb.) 
Számok 1-20-ig. 
Melléknév helye. 
Mi ez? Ki ő? (ismétlés) 
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Időjárás, éghajlat.  
 
 
 

A lire, faire, igék ragozása 
jelen időben 
Összetett prepozíciók (au  
milieu de…) 
a  futur simple 
a személytelen szerkezet 
Les pronoms complément 
d’objet indirect  
a névmás helye 
a felszólítás/ tiltás 
 

Az iskola  
.  

Tantárgyak.  
Tantárgyak, órarend nálunk 
és Franciaországban. 
 Saját iskola bemutatása.  
 
 

Tagadás 
On általános alany 
Háromalakú melléknevek 
A comprendre ige ragozása 
Határozott névelő többes 
száma. 
Ízlés kifejezése: aimer, aimer 
beaucoup/un peu, adorer, 
détester 
a közelmúlt 
a passé composé être 
segédigével 

A munka világa  
 

Foglalkozások. 
Diákmunka, nyári 
munkavállalás. 
 

 

Életmód  
 

Élelmiszerek, étkezések, 
ételek. 
Étkezési szokások a 
családban, étkezés és 
rendelés étteremben.  
 
Testrészek, egészséges 
életmód.  
Dátum, óra, napok, 
hónapok.  
Napirend, időbeosztás.  
Gyakori betegségek, 
sérülések, baleset.  
 

 

Az anyagnévelő 
Anyagnevek tagadása DE-vel 
Acheter, vouloir igék 
ragozása 
Udvarias formulák 
 (je voudrais, j’aimerais…) 
Számok száz felett 
Il faut+főnév / főnévi igenév 
Mennyiség kifejezése 
Anyagnévelők  
Prendre, boire, 
attendre igék ragozása 
À-chez prepozíciók 
használata 
Közeljövő 
 
A névmási tárgy helye 
félsegédigék mellett 
A finir, pouvoir, 
savoir igék ragozása jelen 
időben 
az  en névmás 



 

356 

 

Szabadidő, művelődés, 
szórakozás  
  

Szabadidős elfoglaltságok, 
színház, mozi.  
Szabadidős elfoglaltságok, 
hobbik.  
Olvasás, rádió, tévé, videó, 
számítógép, internet. 
Sportolás, kedvenc sport, 
iskolai sport. 

az  imparfait I. 
 a fokozás 
tout, toute,  
tous, toutes 
a felsőfok 
 a valószínűség kifejezése 
 a vonatkozói kötőszavak 
a kiemelés 
 felkiáltás 
 egyeztetés avoir segédige 

mellett 
si + jelen idő 
a függő beszéd 
 quel /quelle / 
  quels / quelles 
a műveltetés 
a személytelen szerkezetek 
 si + imparfait 
a hangsúlyos birtokos névmás 
 
 

Utazás, turizmus  
  

A közlekedés eszközei, 
lehetőségei, a 
tömegközlekedés 
Nyaralás külföldön: 
előkészületek, egy utazás 
megtervezése, 
megszervezése. 
 

Helyhatározót kifejező 
prepozíciók 
(à, de, au / en / aux) 
A partir, aller, 
voyager igék ragozása jelen 
időben 
Számok 20-60-ig 
Sorszámnevek 
Felszólító mód ismétlése 
SI 
Új prepozíciók 
A suivre és a devoir ige 
ragozása 
 imparfait vagy passé 
composé 
a  határozószó 
képzése/helye 
az y névmás 
a passzív szerkezet 
 a lequel kérdő névmás 
a hangsúlyos mutató névmás 

Tudomány és technika  
  

Technikai eszközök szerepe a 
mindennapokban.  
 

a függő beszéd: que, de+inf. 
 a határozatlan névmások 
 

Gazdaság és pénzügyek  
  

Vásárlás, szolgáltatások (pl. 
posta, bank).  
 

a gérondif képzése / 
használata 
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MAGYAR NYELVI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE 

Heti 1 óra (36) 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

 
I. A nyelvi szintek grammatikája 

10 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, 
hagyományai, egy lehetséges szófaji rendszer megismerése.  
Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók. 
 
A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat 
felépítésében, mondatbeli viszonyaik, a vonzatok.  
A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes 
használatuk a mondatok felépítésében. 
 
A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta 
szerinti típusai.  
Az egyszerű és az összetett mondatok típusainak felismerése, 
elemzése. A helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban.  
 
A magyar nyelv szerkezetének összehasonlítása a tanult idegen 
nyelv hangtanával, alaktani szerkezetével, szóalkotási módjaival, 
mondatszerkezetével.  
 
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi 

szintű megnevezése, rendszerező áttekintése. 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

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

mondat, összetett mondat. 

 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

 

II. Szövegértés 

13 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

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. 
Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források 
felhasználásával, az idézés szabályai. 
Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, 
megjelenésének, közlési szándékának megfigyelése, a 
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tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes 
szövegek nyilvánosságának kérdése, etikája. 
 
Gyakorlatias szövegértési feladatok megoldása 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

  

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

 

II. Szövegalkotás 

13 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 
célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti 
szövegtömörítés, szövegbővítés. 
 
Lényegre törő, világos fölépítésű, információban gazdag, kifejtett 
szöveg alkotása a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó 
közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás 
kiegészítésekkel). 
 
Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 
lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, 
nyelvrétegbeli stiláris különbségének figyelembevételével. 
 
Műfaji ismeretek felidézése, megerősítése. Szépirodalmi 
szövegek (novellák) értelmezése, elemzése. 
 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak 

Köznapi szöveg: érvelés; gyakorlati szövegműfajok (felszólalás, 

hozzászólás, vitaindító, meghívó). Az esszé típusai, jellemzői, az 

esszéírás folyamata. 
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MATEMATIKAI KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE 

Heti 1 óra (36) 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 

Tanulási és tudásszerző képességek fejlesztése 4 óra 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A megismerés, a gondolkodás, a kommunikáció és az 

információtárolás egységben kezelése. Kognitív képességek 

fejlesztése. Értelemszerű tanulás.  

Kulcsfogalmak figyelem, rész-egész észlelés, emlékezet, feladattartás, 

feladatmegoldási sebesség, probléma-érzékenység, probléma-

reprezentáció, problémamegoldás, számlálás, számolási 

képesség, mennyiségi következtetés,  

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 

Gondolkodási képességek fejlesztése 24 óra 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A megszerzett tudás alkalmazása a hétköznapi életben. 

Meglévő tudásból új tudás létrehozása. 

Kulcsfogalmak rendszerezés, kombinativitás, induktív és deduktív 

következtetés, mennyiségi következtetés, valószínűségi 

következtetés, analízis, szintézis, általánosítás, összehasonlítás, 

aritmetikai gondolkodás 

Tematikai egység/fejlesztési 

cél 

Kommunikációs képesség fejlesztése 8 óra 

Ismeretek, fejlesztési 

követelmények 

A közölt információ vétele, információ közlése. 

Kulcsfogalmak matematikai szöveg értése, szövegértelmezés, relációszókincs, 

térlátás, térbeli viszonyok, ábrázolás 
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INFORMATIKA (+INFORMATIKAI ALKALMAZÁSOK) 

Heti 2 + 1 óra (72+36) 

Alapelvek, célok  

A tantárgy tanításának célja felkelteni és folyamatosan ébren tartani a tanulók érdeklődését 

az informatika iránt, megismertetni eszközeit és módszereit. Az informatika órák problémákat 

megoldani, alkotni tanítanak, praktikus alkalmazói tudást, készségeket és képességeket kívánnak 

kialakítani, korszerű informatikai eszközök alkalmazásával felkészítenek a munkára, a 

mindennapi életre, és valamennyi tantárgy tanulását segítik. Az informatika órákon 

lehetőségünk van együttműködésre nevelésre, a csoportmunkára: egy-egy projekt 

megvalósítása megköveteli a feladatok részekre osztását, a másokkal való kapcsolattartást, 

tervszerű, összehangolt munkát. Az informatikai ismeretek rendszeres alkalmazása 

megvalósulhat az iskolai élet eseményeihez vagy a tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok 

megoldásakor (pl. házi dolgozat, előadás, faliújság, iskolaújság, tantárgyi feladatmegoldás).  

Az informatika tanításában fontos szerep jut annak megmutatásának, hogy a tanulók hogyan 

használhatják fel az informatikai eszközöket – hardver és szoftver oldalról egyaránt – az egyéb 

tárgyak minél alaposabb elsajátításában, illetve minél magasabb minőségű feldolgozásában, 

ezáltal megvalósítva a tantárgyak széleskörű integrációját. Cél, hogy az ötéves képzés során a 

diákok elsajátítsák a számítástechnikai eszközök biztonságos felhasználását, s a megszerzett 

tudás gyakorlati alkalmazásával az információszerzési, -feldolgozási és átadási technikákkal 

ötvözve képessé váljanak akár több tantárgy témaköreit felölelő probléma megoldását nyújtó 

projektek kidolgozására önállóan is.  

Cél, hogy az előkészítő év valamint a következő évek magasabb óraszámainak köszönhetően 

a tanulók olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában a 12. évfolyam végén 

előrehozott érettségi vizsgát tehetnek. A fentiek mellett néhány témakör– túlmutat a középfokú 

érettségi követelményrendszerén, s ezek teljesítésén túl a gyakorlati életben jól hasznosítható 

ismereteket közvetít.  

 

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

Informatika 3 2 2 2 

 

9. évfolyam 

Heti óraszám: 2+1, évi: 108  

Mivel 10-12. osztályban az iskola helyi tanterv szerint megtanulnak mindent, ami a 

kerettantervben előírás, a kilencedik évet olyan tartalmakra fordítjuk, ami ezt a generációt 

közvetlen érdekli, mert benne élnek, viszont a tudatos használatukkal problémáik vannak. 

A három órából heti 1 órában a szabályos tízujjas gépelést tanulják, heti 2 órában a tudatos 

médiahasználatra próbáljuk őket rávezetni. 
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Tudatos médiahasználat heti 2 óra, összesen 72 

 

Tematikai 

egység 

 

A számítógép használata ismétlés 

 

6 óra 

 

 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Általános iskolában mindenki legalább 4 évig tanult informatikát, elvileg ismerik 

a használatát. 

Alapfogalmak: hardver, szoftver, hardverek jellemzői 

Operációs rendszerek: windows 10 használata (file-ok, mappák kezelése) 

Tematikai 

egység 

 

Elektronikus kapcsolattartás. Adatbiztonság, biztonságos 

adattárolás a felhőben, adatok megosztása 

6 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Adataink tárolása, mentése, SSD, pen-drive, Hdd használata 

Adattárolás a felhőben 

Gmail használata, beállítási lehetőségek,  

Netikett 

Google drive használata, adatok feltöltése, letöltése, adatok megosztási 

lehetőségei 

Tematikai 

egység 

Prezentáció készítés PPT, Prezi, Slide show 

 

16 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

Powerpoint ismétlés 

Powerpoint, mint képszerkesztő, Paint használata, on-line képszerkesztés 

On-line prezentáció készítés, Prezi használata, 

Tematikai 

egység 

Közösségi oldalak használata 16 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

facebook, instagram, snapchat, twitter…  

Tematikai 

egység 

Biztonságos internethasználat,  16 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

az internetes bántalmazás (kiber building) kivédése 

adatok, képek az interneten 

Tematikai 

egység 

Okos eszközök használata 
 

12 óra 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények 

tablet, okostelefon 

Iphon-IOS, Android, Windows 
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Tízujjas vakírás heti 1 óra, összesen 36 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

 

A tízujjas vakírás alapjai 

 

5 óra 

 

 

 

Ismeretek 

fejlesztési 

követelmények 

  
A számítógépes íráskörnyezet előkészítése (munkaasztal, munkaszék, hardver- 
és szoftverkörnyezet, nyomtató, egyéb tárgyi eszközök, oktatóprogram stb.) 
A tízujjas vakírás (elektronikus gépi írástechnika) előnyei 
A gépi adatbevitelhez szükséges helyes test- és kéztartás 

 
Egészségmegőrző kéz-, ujj- és egyéb tornagyakorlatok 
A tízujjas vakírás alapjai: ujjrend, alapsor, alaptartás; ütemes, betűző, 
folyamatos írás 
Helyes fogás- és leütéstechnika kialakítása 
Sorváltás (enterhasználat), szóközbillentyű (space) helyes és biztonságos 
alkalmazása 
Az alaptartás betűinek fogás- és írástechnikája, gyakorlata 
 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

 

Alaptartáson kívüli betűk írástechnikája 

 

 

25 óra 

 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények, 

kompetenciák 

Az alaptartáson kívüli betűk fogás- és írástechnikája, gyakorlata 
Számok, írásjelek fogás- és írástechnikája, gyakorlata 
Számok, írásjelek, speciális karakterek használata, helyesírási szabályai 

Tematikai 

egység/ 

fejlesztési cél 

 

Gépírástechnikai alapgyakorlatok 

 

6 óra 

 

Ismeretek, 

fejlesztési 

követelmények, 

kompetenciák 

 

Másolási technika fejlesztése: nyomtatott szövegről, sortartással 
Írásbiztonság (hibátlan írás) erősítése 
Írásellenőrzési és -javítási módok, eljárások  
 

 

Kulcsfogalmak, 

fogalmak, 

kompetenciák, 

szakmai 

ismeretek, 

szakmai 

készségek 

Ismeretek: 

A tízujjas vakírás alapelvei, szabályai, gyakorlata 

Készségek: 

Számítógépes irodai programok alkalmazása 

A tízujjas vakírás alapjai 60 leütés/perc sebesség elérése 

Személyes kompetenciák: 

Precizitás 

Mozgáskoordináció 

Monotóniatűrés 

 

 

 


