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Angol első idegen nyelv 

Bevezetés: 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referen-

ciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és 

fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompe-

tenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, 

valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez 

is szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpont-

jában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevé-

kenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes 

alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk őket.  

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelv-

tanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja, mint 

nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy 

írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkeszté-

sének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell 

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy je-

lentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a mo-

tivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 



attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, ame-

lyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

 

Hatosztályos gimnázium (7-12. évfolyam) 

 

A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkez-

nek. Vannak, akik két tanítási nyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános isko-

lába jártak, és olyanok is vannak, akik a kötelező óraszámban tanulták a nyelvet három évig. 

Ugyanakkor olyan életkorba lépnek, amikor jelentősen felgyorsulhat a nyelvtanulás sebessége. 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az elkövetkező hat év tanulmányai szilárd alapokra épüljenek. 

Ha az iskola lehetőségei megengedik, hogy több csoportot indítsanak egy nyelvből, akkor a 

különböző szintű tudással érkező tanulókat különböző tanulócsoportokba érdemes osztani. 

Mindenképpen fontos azonban egy alapozó, szintre hozó szakasz beiktatása, hiszen az új kör-

nyezet, az új tanulócsoport, valamint a tanulók nyelvi készségei terén mutatkozó különbségek 

okán beépített átmeneti szakaszra fordított idő bőven megtérül a későbbiekben. Megóvja a gye-

rekeket a felesleges kudarcoktól, erősíti biztonságérzetüket, önbizalmukat, és döntő lehet a 

nyelvtanulás motivációjának alakulásában. Egy ilyen alapozó szakasz arra is jó lehetőség, hogy 

a fejlettebb nyelvtudással rendelkező tanulók segítsék társaikat a felzárkózásban. Differenciált, 

személyre szabott feladatokkal oldható meg, hogy a magasabb szintű nyelvtudással rendelkező 

is szembesüljenek olyan kihívásokkal, amelyek elengedhetetlenek a motiváció fenntartásában, 

és a felzárkózóknak sem kell megoldhatatlan nehézségekkel küzdeniük. 

 

Óraterv: 

 

évfolyam 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

4 4 4 4 4 4 

hetek 

száma 

36 36 36 36 36 32 



éves 

óraszám 

144 144 144 144 144 128 

KER  

szint 

A1 A2 A2+ B1 B1+ B2 

 

Tananyag:  

 

A tananyagok a szinteknek megfelelő kiadványok (kurzuskönyvek, készségfejlesztő könyvek, 

vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok). A kiválasztás szempontjai: 

1. témakörei (fő-és altémakörök) és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti fejlesztési 

céljai és feladatai, tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai; kommunikációs eszközei; 

fogalomkörei és értékelési rendszere-módjai teljes mértékben megegyeznek az érvény-

ben lévő NAT és KERETTANTERVEK előírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponen-

seit 

5. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére 

is különös tekintettel a digitális kompetenciára 

6. tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot 

7. témakörei különös hangsúlyt fektetnek a célnyelvi civilizáció és kultúra megismerésére, 

valamint a tantárgyköziségre 

8. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, fel-

adatokat 

  



 

Képzési szakaszok 

 

7. évfolyam 

 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának továbbfejlesztése a 8. évfolyam végére elérendő A2KER 

szintre. Ez szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési 

célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a 

szociális kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a ha-

tékony, önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás 

tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és a technikai 

kompetenciával, a munkaformák révén pedig a kezdeményezőképesség is fejlődik.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kom-

munikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több auten-

tikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik 

köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, hogy az új 

nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is kontextusba 

ágyazva ismerkednek meg, egyre többen és egyre jobban érdeklődnek a nyelvben előforduló 

szabályszerűségek és az anyanyelvhez hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek iránt. A 

helyes nyelvhasználatban segíthetik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket maguk fedez-

nek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot 

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozá-

saik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat el-

sajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, 

valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  

A nyelvtanulás korábbi szakaszainak témakörei a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és 

mélyülnek azáltal, hogy a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek 

feldolgozásra. Ezek és az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a NAT 

más műveltségi területeinek tartalmaival, lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv esz-

közével alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvta-

nulás iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgo-

zásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, 

ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő fel-

adatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási 

stratégiáknak a köre. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók az iskolán kívül 

is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. Ugyancsak segítséget jelent számukra, 

ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sike-

res próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 



 

 

 

 

Óraszám: 144/év, 4/hét 

 

Témakörök a 7. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Barátok, kortársak 

. 

Személyiségvonások. 

Pályaválasztás, pályaorientáció. 

Divat, öltözködés. 

 

Erkölcstan: társas kapcsolatok: család, ott-

hon; az ember az időben: gyermekkor, fel-

nőttkor, öregkor. 

 

2.Iskola 

Tantárgyak 

Iskolai és iskolán kívüli tevékenységek 

Az iskola jellemzése 

Erkölcstan: felelősség, hivatástudat 

tolerancia 

3.Jelenkor 

A divat világa. 

A modern technika: számítógép. 

Foglalkozások. 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: vásárlás. 

4.Egészséges életmód 

A rendszeres testedzés. 

A helyes táplálkozás. 

Betegségek és megelőzésük. 

Lelki egészség. 

Biológia-egészségtan: betegségek megelő-

zése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

5.Szabadidő, szórakozás 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtölté-

sem. 

Testnevelés és sport: sportágak. 

 



Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások. 

Közös időtöltés barátokkal. 

Ének-zene: zenehallgatás. 

 

Dráma és tánc: színház, előadások. 

 

Vizuális kultúra: múzeumok, kiállítások. 

 

Informatika: Az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiainfor-

matika. 

6.Utazás, pihenés 

Vakáció, nyaralás. 

Táborok, osztálykirándulás. 

Időjárás. 

Más nemzetek ételei. 

Közlekedési eszközök. 

Utazás belföldön és külföldön. 

Földrajz: tájékozódás a földrajzi térben, Eu-

rópa, Európán kívüli kontinensek, tájak, or-

szágok. 

 

Biológia-egészségtan: az erdők világa. 

 

Hon- és népismeret: az én városom, falum, a 

hazai táj, a világörökség elemei. 

 

 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

Témakör óraszám 

1.Barátok, kortársak 23 

2. Iskola 23 

3. Jelenkor 23 

4.Egészséges életmód 23 

5.Szabadidő, szórakozás 20 

6.Utazás, pihenés 20 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

12 



és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 144 

 

 



Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- megérteni az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat 

- megérteni az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket 

- felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és beszédfor-

dulatokat, és ezekből következtetni a szövegek témájára, tartalmára 

- követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét 

- kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó szöve-

gekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva 

- különböző beszélőket egyre nagyobb biztonsággal megérteni, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek 

- egyre önállóbban alkalmazni néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- dalok,  

- versek,  

- képekkel illusztrált mesék és történetek,  

- kisfilmek,  

- multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok;  

- tanárral, tanulótársakkal, lehetőség esetén a célnyelvi országokból érkező személyekkel foly-

tatott rövid párbeszédek,  

- tanári beszéd 



 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- az egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert témákról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni 

- kérdéseket feltenni kiszámítható, mindennapi helyzetekben, és válaszolni a hozzá intézett kér-

désekre, illetve rövid párbeszédet folytatni 

- tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, illetve 

megértse beszédpartnerét 

- megnyilvánulásaiban törekedni a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-

szédtempóra 

- egyszerű, tényszerű információkat megszerezni és továbbadni 

- véleményt, gondolatot, érzést kifejezni, ill. ezekre rákérdezni egyszerű nyelvi eszközökkel. 

- ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket feltenni,  

- kéréseket, felszólításokat megfogalmazni, illetve azokra válaszolni 

- részt venni ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, be-

szélgetésben 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- rövid párbeszédek,  

- egyszerű társalgás,  

- szerepjátékok,  

- dramatizált jelenetek,  

- kérdések, felszólítások, kérések,  

- információ hiányán illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások 

 



Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveget elmondani 

ismert témákról, felkészülés után 

- történet elmesélni,  

- személyes élményeiről beszámolni,  

- előre megírt szerepet eljátszani egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal 

- minta alapján összefüggő szöveget alkotni; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekap-

csolni egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati 

kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát) 

- önálló vagy csoportban létrehozott alkotást röviden bemutatni és értékelni (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

- tanári példa és hangzóanyag meghallgatása után a helyes kiejtést ismételni és gyakorolni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- párbeszédek, 

- rövid történetek,  

- élménybeszámolók,  

- szerepek,  

- leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása),  

- előadás,  

- prezentáció,  

- témakifejtés  

 

 

 

 



 

 

Fejlesztési egység: olvasott szövegértés 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

-rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegeket megérteni  

(pl. leírás, történet, párbeszéd) a tanulóhoz közel álló témákról 

- lényeges információkat megtalálni egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, ét-

lapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben) 

- egyszerű üzeneteket, leveleket, elektronikus üzeneteket, SMS-eket, bejegyzéseket megérteni 

- egyszerű használati utasításokat, instrukciókat megérteni és követni 

- információt szerezni hagyományos és elektronikus forrásokból 

- egyszerű, rövid történeteket, meséket, verseket és egyszerűsített célnyelvi irodalmi műveket 

olvasni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- párbeszédek 

- ismeretterjesztő szövegek,  

- egyszerűsített irodalmi szövegek (regények, történetek, versek),  

- dalszövegek,  

- cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról,  

- útleírások,  

- hirdetések,  

- plakátok, szórólapok 

- hagyományos és elektronikus nyomtatványok,  

- internetes fórumok hozzászólásai,  

- képregények,  

- egyszerű üzenetek,  



- képeslapok,  

- feliratok,  

- étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások,  

- magánlevelek 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról 

- egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével kapcsolatos té-

mákról,  

- különböző szövegtípusokat létrehozni (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd) 

- egyszerű szövegeket írni kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbe-

jegyzés) 

- egyszerű írásos mintákat követni, kreatívan átdolgozni, aktuális, konkrét és személyes tartal-

makkal megtölteni (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rapszöveg 

írása) 

- gondolatait összekapcsolni egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de ezért, azután). 

- a gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeit követni saját írásmű létre-

hozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula) 

- a mondanivalót vizuális eszközökkel közvetíteni (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor) 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- leírás (, személy, hely, esemény) 

- egy bekezdésnyi ismertető (pl. állatok, kedvenc ruhák és kiegészítők) 

- élménybeszámoló (nyaralás), 

- filmbeszámoló, 



- párbeszéd,  

- rövid cikk 

- üzenet,  

- baráti levél (javaslat, tanács, információ) 

- levél egy magazinba 

- email,  

- képeslap,  

- SMS,  

- blogbejegyzés, 

- recept 

  



 

Kommunikációs eszközök  

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 



Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speak-

ing 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 



3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem ér-

tés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 



Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 



 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

 

 

 

 

 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I 

don’t drink milk. 

  Present Progressive 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

 Múltidejűség Past Simple  

  Past Simple of verb 

BE 

 

  Past Simple of verb 

CAN 

 

  Past Progressive  

Birtoklás kifeje-

zése 

 Present forms of 

have 

I have five friends at 

school. 

 



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

their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, op-

posite, next to, between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregu-

lar plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 



  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have 

you got? 

I’ve got a lot of/little mo-

ney. 

Minőségi viszo-

nyok 

 Comparative and Su-

perlative forms of 

adjectives 

 

  too, enough  

  Adverbs of manner  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

  Can / could (request, 

possibility) 

 

  may / might (possibi-

lity) 

 

  Must (obligation) / 

have to 

 

  mustn’t (prohibition)  

  should (advice)  

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 



Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

 

 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 
 

 

 

 

Any / some / every 

and their compounds 

 

 

 

 

A, an, the 

 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchbo-

xes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

 

This, that, these, those 

 

 

 

 

something / anywhere / no-

body  

 

 



8. osztály 

 

A 8. évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse, egyre változatosabb nyelvi elemekkel ké-

pesek kifejezni magukat. A 8. év végére a tanulóknak el kell érniük a KER A2-es szintet. 

 

 

Óraszám: 144/év, 4/hét 

 

Témakörök a 8. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Aktív életmód 

Aktív nyaralás 

Aktív szabadidő 

Sportok, testmozgás 

Egészséges életmód 

 

Biológia-egészségtan: betegségek megelő-

zése. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges 

életmód. 

 

Testnevelés és sport: mozgásos játékok, 

sportversenyek, szabályok. 

2.Lakóhely 

Vidéki és városi élet összehasonlítása 

Lakóhely jellemzése 

Erkölcstan: összetartás, közösségi szellem 

3. Média, kommunikáció 

Üzenetek 

Jelbeszéd, testbeszéd 

Verbális és nem-verbális kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi olda-

lak. 

Infokommunikációs eszközök a mindenna-

pokban 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek: hírközlés, a média és a nyilvánosság 

szerepe. 

 

Biológia-egészségtan: kommunikáció az ál-

latvilágban. 

 

Informatika: az információs technológián 

alapuló kommunikációs formák, médiainfor-

matika 



4. Környezetünk védelme, a vizek világa 

Veszélyeztetett állat és növényvilág 

Nevezetes napok: Fák és Madarak Napja, a 

Víz Világnapja 

Környezettudatos viselkedés 

Vizek, vízvédelem, vízgazdálkodás 

Óceánok, tengerek, folyók 

Természeti katasztrófák 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti ér-

tékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás, egészséges életmód. 

5.Közlekedés 

Tömegközlekedés 

Környezettudatos közlekedés 

 

  

 

Az éves óraszám felhasználása: 

 

Témakör óraszám 

1.Aktív életmód 23 

2.Lakóhely 23 

3.Média, kommunikáció 23 

4.Környezetünk védelme, a vizek világa 23 

5. Közlekedés 20 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

20 



 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 144 

 

 



Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- megérteni az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasításokat 

- megérteni az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelentéseket 

- felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, szó- és beszédfor-

dulatokat, és ezekből következtetni a szövegek témájára, tartalmára 

- követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetét 

- kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert témakörökben elhangzó szöve-

gekből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva 

- különböző beszélőket egyre nagyobb biztonsággal megérteni, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén 

szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek 

- egyre önállóbban alkalmazni néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- dalok,  

- versek,  

- képekkel illusztrált mesék és történetek,  

- kisfilmek,  

- multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok;  

- tanárral, tanulótársakkal, lehetőség esetén a célnyelvi országokból érkező személyekkel foly-

tatott rövid párbeszédek,  

- tanári beszéd 

 



Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- az egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert témákról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni 

- kérdéseket feltenni kiszámítható, mindennapi helyzetekben, és válaszolni a hozzá intézett kér-

désekre, illetve rövid párbeszédet folytatni 

- tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, illetve 

megértse beszédpartnerét 

- megnyilvánulásaiban törekedni a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és be-

szédtempóra 

- egyszerű, tényszerű információkat megszerezni és továbbadni 

- véleményt, gondolatot, érzést kifejezni, ill. ezekre rákérdezni egyszerű nyelvi eszközökkel. 

- ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket feltenni,  

- kéréseket, felszólításokat megfogalmazni, illetve azokra válaszolni 

- részt venni ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, be-

szélgetésben 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- rövid párbeszédek,  

- egyszerű társalgás,  

- szerepjátékok,  

- dramatizált jelenetek,  

- kérdések, felszólítások, kérések,  

- információ hiányán illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 



 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveget elmondani 

ismert témákról, felkészülés után 

- történet elmesélni,  

- személyes élményeiről beszámolni,  

- előre megírt szerepet eljátszani egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal 

- minta alapján összefüggő szöveget alkotni; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekap-

csolni egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati 

kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát) 

- önálló vagy csoportban létrehozott alkotást röviden bemutatni és értékelni (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

- tanári példa és hangzóanyag meghallgatása után a helyes kiejtést ismételni és gyakorolni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- párbeszédek, 

- rövid történetek,  

- élménybeszámolók,  

- szerepek,  

- leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása),  

- előadás,  

- prezentáció,  

- témakifejtés  

 

 

 

 

 

 



Fejlesztési egység: olvasott szövegértés 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegeket megér-

teni  (pl. leírás, történet, párbeszéd) a tanulóhoz közel álló témákról 

- lényeges információkat megtalálni egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, ét-

lapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben) 

- egyszerű üzeneteket, leveleket, elektronikus üzeneteket, SMS-eket, bejegyzéseket megérteni 

- egyszerű használati utasításokat, instrukciókat megérteni és követni 

- információt szerezni hagyományos és elektronikus forrásokból 

- egyszerű, rövid történeteket, meséket, verseket és egyszerűsített célnyelvi irodalmi műveket 

olvasni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- párbeszédek 

- ismeretterjesztő szövegek,  

- egyszerűsített irodalmi szövegek (regények, történetek, versek),  

- dalszövegek,  

- cikkek (hírek, interjú, kvíz) a korosztálynak szóló újságokból, magazinokból és honlapokról,  

- útleírások,  

- hirdetések,  

- plakátok, szórólapok, 

- hagyományos és elektronikus nyomtatványok,  

- internetes fórumok hozzászólásai,  

- képregények,  

- egyszerű üzenetek,  

- képeslapok,  

- feliratok,  



- étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások,  

- magánlevelek 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról 

- egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatokat írni a közvetlen környezetével kapcsolatos té-

mákról,  

- különböző szövegtípusokat létrehozni (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd) 

- egyszerű szövegeket írni kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbe-

jegyzés) 

- egyszerű írásos mintákat követni, kreatívan átdolgozni, aktuális, konkrét és személyes tartal-

makkal megtölteni (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rapszöveg 

írása) 

- gondolatait összekapcsolni egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de ezért, azután). 

- a gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeit követni saját írásmű létre-

hozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula) 

- a mondanivalót vizuális eszközökkel közvetíteni (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor) 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- leírás,  

- ismertető, 

- napló, 

- képaláírás,  

- élménybeszámoló,  

- párbeszéd, 

- rövid újságcikk, 



- történet (valós és kitalált eseményekről), 

- üzenet, 

- esszé,  

- baráti levél,  

- hivatalos levél (információ kérés) 

- email,  

- SMS,  

- blogbejegyzés 



Kommunikációs eszközök: ugyanaz, mint 7. osztályban. 

 

Fogalomkörök:  

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I 

don’t drink milk. 

  Present Progressive 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Present Perfect 

Simple 

 

    

 Múltidejűség Past Simple  

  Past Simple of verb 

BE 

 

  Past Simple of verb 

CAN 

 

  Past Progressive  

    

    

 Jövőidejűség Future GOING TO  

  Future WILL  

    

    

    



    

    

Birtoklás kifeje-

zése 

 Present forms of 

have 

I have five friends at 

school. 

 

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

their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, op-

posite, next to, between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

  How long?  for, since 

  Time expressions ever, never, before, always, 

just, so far, once, twice 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregu-

lar plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 



  Cardinal numbers 1-

100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have 

you got? 

I’ve got a lot of/little mo-

ney. 

Minőségi viszo-

nyok 

 Comparative and Su-

perlative forms of 

adjectives 

 

  too, enough  

  Adverbs of manner  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

    

  Can / could (request, 

possibility) 

 

  may / might (possibi-

lity) 

 

  Must (obligation) / 

have to 

 

    

  mustn’t (prohibition)  

  should (advice)  

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

    

    

    

    



Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

 

 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

 
 

 

 

 

Any / some / every 

and their compounds 

 

 

 

all, both, neither, 

none, either 

A, an, the 

 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchbo-

xes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

 

This, that, these, those 

 

 

 

 

 

 

something / anywhere / no-

body  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. évfolyam 

 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála harmadik szintjére, azaz B1-es tudásszintre. Ez lehetőséget ad 

az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint 

differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul 

szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a gimnáziumi 

tanulmányok végén minimumként előírt B2 szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy 

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak fi-

gyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreati-

vitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatáro-

zóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a 

nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók 



számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek 

az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudato-

sításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

 

 

Óraszám: 144/év, 4/hét 

 

Témakörök a 9. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek külső és belső jellemzése 

- baráti kör 

- a tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel (példaképek, híres embe-

rek). 

- kapcsolattartás 

 

Etika: társas kapcsolatok 

 

Etika: generációk kapcsolata 

2.Utazás, turizmus 

- közlekedési eszközök 

- veszélyes helyzetek 

- szállástípusok 

- természeti jelenségek, képződmények 

-idegen országok, népek kultúrájának megis-

merése 

- városi és vidéki élet 

 

Földrajz: más népek kultúrái 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

3.Tudomány és technika 

- a technika fejlődése 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

- találmányok 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek; fizika: tudománytörténeti jelentő-

ségű felfedezések, találmányok. 

 



- felfedezések 

- számítógép, Internet 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

4.Életmód 

- egészségmegőrzés 

- betegségek 

- veszélyek 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

5.Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- sportok 

- szabadidős tevékenységek 

- kulturális lehetőségek 

- mozi, színház 

 - művészetek 

 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák mítoszai, mondái; a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek sze-

repe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop-

zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 



6.Munka világa 

- foglalkozások és a szükséges kompeten-

ciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy mun-

kába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- önképzés, továbbképzés 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

7.Környezetünk 

     - környezetszennyezés és következményei 

- környezetünk védelme 

- környezettudatos magatartás 

 

Biológia-egészségtan: környezeti rendszerek 

állapota, védelme, fenntarthatósága. 

 

Fizika: energiatermelési eljárások. 

 

Földrajz: globális problémák, fenntartható-

ság, védett hazai és nemzetközi természeti ér-

tékek példái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás, egészséges életmód. 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

 

Témakör óraszám 

1.Ember és társadalom 18 

2.Utazás, turizmus 18 

3.Tudomány és technika 18 

4.Életmód 18 

5.Szabadidő, művelődés, szórakozás 18 

6 A munka világa 18 

7. Környezetünk 18 

Szabadon felhasználható: 18 



 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 144 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni 

- hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek (tv program rádióműsorok) lényegének 

és konkrét információinak megérteni 

- lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegének megérteni (szereplők beazonosí-

tani, kapcsolatokat feltérképezni) 

- a párbeszédekben szereplők közlési szándékait megérteni (híradás, panasz, vélemény-

nyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.) 

- ismerős témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, munka, szemé-

lyes élmények, nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, vásárlás, szabadidős tevé-

kenységek, filmek, sportok, nyaralás, munka, ünnepek)  

- hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni (repülőtéren) 

- telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni 

- egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások valódiságát eldön-

teni a hallott információ alapján 

- hirdetés alapján jegyzeteket készíteni (tanfolyamok) 

- képi stimulus alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani 

- alapvető stratégiákat alkalmazni: következtetni az ismeretlen szavakra, várható vagy 

megjósolható információkat megkeresni, 



-  a vizuális elemek (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználása a megértésben 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 

- dalok 

- rövid történetek 

 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal 

- személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást, engedélyt, kö-

telességet 

- érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács 

- mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés 

- ismerős témákban gondolatok, információkat cserélni: személyes tervek, élmények, ka-

landok, szállás, városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek 

- ismert témákat megvitatni csoportban: kommunikáció, nyelvtanulás, túra, jövőkép, mo-

biltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek,  

- begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség) 

- leírás készítése majd csoportos megvitatása (barátok, ételek, munkák) 

- kérdőív kérdéseit megválaszolni 

- történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai viszonyokkal képi 

stimulus vagy újságcikk címek segítségével 

- kitalálós játékot eljátszani 

- szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú, 

tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban 

- reklámot készíteni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 



- szerepjátékok,  

- társasjátékok,  

- dramatizált jelenetek,  

- rövid társalgás,  

- véleménycsere,  

- információcsere,  

- tranzakciós és informális párbeszédek 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- egyre nagyobb szókinccsel egyszerű szövegeket elmondani 

- tartalmat mondani 

- rövid, összefüggő történetet elmesélni 

- mindennapi környezetet leírni (személyek, helyek) 

- személyes jellegű információkat megosztani: család, tervek, élmények, személyes ta-

pasztalatok, napirend, preferenciák 

- összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat adni 

- csoportban, vagy párban létrehozott alkotást bemutatni 

 

Szövegfajták, szövegforrások 

 

- rövid történetek,  

- témakifejtés,  

- képleírás, 

- élménybeszámoló,  

- véleménynyilvánítás,  

- bejelentés,  

- csoportos előadás vagy prezentáció,  

- projekt bemutatása. 

  

Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtó szövegeket megérteni 



- digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet 

fórum 

- plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni 

- tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos közlemé-

nyek, reklámok, receptek 

- élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni 

- szépirodalmi művek részleteit megérteni 

- táblákat, feliratokat megérteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hirdetések, plakátok, nyomtatványok, szórólapok 

- egyszerű üzenetek, SMS, MMS 

- útleírások, képeslapok,  

- feliratok,  

- egyszerű biztonsági előírások,  

- eseményeket leíró újságcikkek,  

- hagyományos és elektronikus magánlevelek 

- blog, weboldal,  

- internetes fórumok hozzászólásai,   

- ismeretterjesztő szövegek,  

- receptek, 

- egyszerűsített irodalmi szövegek,  

- történetek, versek, dalszövegek 

 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- személyes információt adni írásban 

- leírásokat készíteni: személyekről, helyekről 

- történetet írni megtörtént eseményről 

- baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, köszönetet 

nyilvánítani, elnézést kérni 

- üzeneteket, jegyzeteket, kommenteket készíteni 

- egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt nyilvánítani, preferen-

ciát kifejezni 

- filmbeszámolót írni 

- önéletrajzot írni 



- receptet leírni 

- írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni kötőszavak alkalmazásá-

val 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- nyomtatott sajtó: újság- és magazincikkek 

- elektronikus szövegek: blog, e-mail, weboldal, Internetes főrum, Internetes profilok 

- képeslapok 

- poszterek 

- nyomtatványok, szórólapok 

- üzenetek, SMS, MMS 

- bejegyzések 

- instrukciók 

- bejelentések, közlemények 

- receptek 

- történetek, elbeszélések, versek 

- dalszövegek 

 

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 

- rövid választ igénylő feladatok 

- párosítás 

- mondat- vagy szöveg kiegészítés 

- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 

- sorrend felállítása 

- igaz / hamis állítások 

  



 

 

Kommunikációs eszközök 

1.Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-

lás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemuta-

tás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 



Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánsá-

gok és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speak-

ing 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes le-

vélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

9. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bá-

nat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 



Elégedettség, elégedet-

lenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

10. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 



Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

11. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 



12. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagá-

lás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

13. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb be-

szédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök: 

 



 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 



Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 



Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

 



Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

 

so / neither / too / 

either 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

10.   évfolyam 
 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

Óraszám144/év, 4/hét 

 

Témakörök a 10. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.A bennünket körülvevő világ 

- kultúrák, népek, országok, nyelvek 

- nevezetességek 

- nyelvtanulás 

- nyelvi különbségek 

- kommunikáció 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

2.Hősök, hőstettek 

- hőstettek 

- mindennapi hősök ma és régen 

- veszélyhelyzetek 

- természeti katasztrófák 

Etika 

 

Történelem 

3.Munka és szabadidő 

- szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés 

- sportok 

- színház, mozi, kiállítás, koncert 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 



- foglalkozások és a szükséges kompetenciák, ruti-

nok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

4. Földünk, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- környezettudatosság 

- jövőkép 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

 

  

5. Utazás, turizmus 

- utazás belföldön és külföldön 

- turisztikai célpontok 

- utazási eszközök 

- utazási előkészületek 

- szállástípusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

6.Tudomány és technika 

- modern nyelvtanulási lehetőségek 

- számítógép, Internet 

- modern eszközök a mindennapokban 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

7.Emberek, személyiségtípusok 

- személyiségvonások 

- babona, hiedelmek 

- személyes szokások 

- horoszkóp 

Pszichológia 

 

 



Az éves óraszám felhasználása: 

 

Témakör óraszám 

1. 1.A bennünket körülvevő világ 18 

2.Hősök, hőstettek 18 

3.Munka és szabadidő 18 

4.Földünk, környezetünk 18 

5.Utazás, turizmus 18 

6.Tudomány és technika 18 

7.. Emberek, személyiségtípusok 18 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

18 

Összesen: 144 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 



- ismerős témákról szóló rádió- és tévéműsorokat megérteni (interjú, rádiójáték, ismeret-

terjesztő műsorok) 

- mindennapi párbeszédekben a beszélőket azonosítani és a beszélők mondanivalóját 

megérteni 

- előadások főbb mondanivalóját megérteni és követni 

- a beszélők gondolatmenetét, magyarázatát, érvelését, álláspontját  megérteni 

- telefonbeszélgetéseket megérteni 

- instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat kikövetkeztetni, a várható 

vagy megjósolt információkat megkeresni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- információk,  

- instrukciók,  

- üzenetek,  

- útbaigazítás,  

- műsorok a televízióban és a rádióban,  

- rövid interjúk,  

- reklámok,  

- dalok, videók. 

  

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló ismerős témákról. Egy 

beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése két beszélő ese-

tén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagokban, amelyek az 

érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

 

  

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- órai interakciókban, pármunkában magabiztosan részt venni a célnyelven 

- érzelmeit kifejezni és reagálni mások érzelmeire 

- mindennapi társalgásban aktívan részt venni: információt cserélni 

- ismert témákat, felmerülő problémákat a beszélgető partnerrel megvitatni 

- magyarázatot adni, véleményt nyilvánítani 



- elkezdett történeteket befejezni 

- választási lehetőségeket összevetni és a végén döntést hozni 

- utasításokat, útbaigazításokat adni, követni 

- ismerős témáról beszélgetni: hősök, szokatlan események, környezetvédelem, közleke-

dés, modern életmód, technikai eszközök, szórakozás 

- a fontosabb udvariasságokat ismerni és alkalmazni 

- a szövegösszetartó elemeket egyre biztosabban ismerni és alkalmazni 

- szókincs hiányosságait áthidalni 

- összefoglalni, a lényeget kiemelni 

- mindennapi szerepeket eljátszani 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- személyes és telefonos társalgás,  

- megbeszélés;  

- tranzakciós és informális párbeszédek,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták 

 

 

Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- ismert témákban összefüggően beszélni 

- beszámolni élményekről, személyes tapasztalatokról 

- részletesebb leírásokat adni 

- összehasonlítani képeket, épületeket, embereket 

- gondolatait összefoglalni 

- könyvek, filmek tartalmát összefoglalni 

- történetet kitalálni, elmondani 

- álláspontját, véleményét ismerős témákban kifejteni (idegen nyelvtanulás, életmód, hő-

sök, hőstettek, szabadidős tevékenységek, stb) 

- egyszerű és érthető érveket és ellenérveket felsorakoztatni (előny, hátrány) 

- mondanivalóját példákkal alátámasztani 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- leírások, 

- elbeszélő szöveg, érveléssor,  



- előadás,  

- prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása 
- könyvek tartalma 
 

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtótermékek cikkeit elolvasni, a lényeget és a konkrét információkat meg-

érteni: cikkek, hírek 

- szépirodalmi szövegrészleteket olvasni 

- különbséget tenni a hétköznapi és az irodalmi stílus, a formális és informális között 

- hirdetéseket megérteni 

- elvontabb témákat feldolgozó szövegek lényegét megérteni 

- hosszabb ismeretterjesztő szövegeket megérteni, a főbb gondolatmenetet követni 

- az érveléseket megérteni 

- egyszerű szövegfajták szerkezetének, felépítésének felismerése 

- online és hagyományos szótárakat, egy- és kétnyelvű szótárakat használni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 
- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám),  

- hagyományos és elektronikus levelek,  

- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  
- internetes fórumok hozzászólásai,  

- ismeretterjesztő szövegek,  
- egyszerű irodalmi szövegek,  

- dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 



A tanuló legyen képes: 

 

- baráti levelet és e-mait írni megadott szempontok segítéségével 

- leírást készíteni emberekről, eseményekről, helyekről 

- hivatalos levelet írni: pályázati levél 

- ismerni a hivatalos, félhivatalos regisztereket 

- cikket írni 

- történetet írni 

- esszét írni, melyben kifejti véleményét, álláspontját 

- szerkesztőhöz címzett levelet írni 

- könyvbemutatást írni 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 

 

- kérdőív, 

- képaláírások;  

- üzenetek; SMS-ek/MMS-ek;  

- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. 

- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  

- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes be-

jegyzések;  

- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

-  egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek,  

- versek, dalszövegek 

 

  

Kommunikációs eszközök: lásd 9. évfolyam 

Fogalomkörök és a nyelvi kifejező eszközök: ugyanaz, mint 9. évfolyamon, az új 

nyelvi eszközöket vastagon jelöltük. 

 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   



Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  



  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   



Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 



  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 



 Múlt időben Reported Speech 

with past reporting 

verb 

 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 

 

Óraszám: 144év, 4/hét 

 

Témakörök a 11. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek közötti kapcsolatok: rokoni, baráti 

- kommunikáció, kapcsolattartás 

- fiatalok problémái, konfliktusai a kortársak-

kal és a felnőttekkel 

- életstílusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 



2.Utazás, nyaralás 

- utazási célpontok 

- nyaralási tevékenységek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési is-

meretek, közlekedésbiztonság, fenntartható-

ság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 

országok 

3.Munka világa 

- foglalkozások 

- karrier 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- diákmunka 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

4. Tudomány és technika 

- a tudomány hatása a jövőnkre 

- találmányok 

- a tudomány területei 

- felfedezések, kutatások 

- virtuális valóság 

- technikai eszközök a mindennapokban 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei és koc-

kázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért be-

mutatók és felhasználható eszközeik. 

5.Szabadidő, szórakozás 

- tematikus parkok 

- szórakozási lehetőségek 

- szabadidős tevékenységek: mozi, fesztivál 

- hobbik 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, ér-

telmezése. 



6.Természet, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- ökoturizmus 

- állatvédelem, állatgondozás 

- természeti katasztrófák 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

 

7.Életmód 

- egészség, egészségmegőrzés 

- gyógymódok 

- wellness 

- egészséges ételek, táplálkozás 

- fitness, sportok 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, 

8.Modern élet 

- vásárlás 

- boltok, bevásárló központok 

- hirdetések, reklámok 

- városi és a vidéki élet  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek. lakóhely és környék hagyományai 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

 

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 16 

2.Utazás, nyaralás 16 

3.Munka világa 16 

4.Tudomány és technika 16 

5.Szabadidő, szórakozás 16 



6.Természet, környezetünk 16 

7.Életmód 16 

8. Modern élet 16 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

16 

Összesen: 144 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- ismerős témákról szóló rádiós és televíziós műsorokat főbb vonalakban megérteni 

- mindennapi helyzetekben zajló párbeszédeket megérteni, a főbb információkat kiszűrni 

- beszélők gondolatmenetét, érvelését, véleményét követni 

- telefonbeszélgetéseket megérteni 

- beszélgetések konkrét információit megérteni képek segítségével 

- leírásokat megérteni 

- egyszerű nyelvezetű filmeket megérteni 

- ismerős témájú előadást megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni: ismeretlen szavakat kikövetkeztetni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 



 

- hosszabb használati utasítások, 

- információk,  

- instrukciók,  

- előadások, beszédek, viták,  

- interjúk,  

- dalok,  

- visszaemlékezések,  

- reklámok, 

- tévé- és rádióműsorok,  

- filmek 

 

 

 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- felkészülés nélkül aktívan részt venni a társalgásban 

- információt cserélni 

- gondolatokat cserélni a beszélőpartnerrel 

- megvitatni ismerős témákat 

- ismerni a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket 

- lehetőségek közül mérlegelni (előnyök, hátrányok) és dönteni 

- összehasonlítani fényképeket 

- problémákat közösen megoldani 

- önállóan boldogulni a mindennapos szituációkban 

- gondolatát, véleményét világosan kifejteni, példákkal alátámasztani 

- udvariassági szokásokat ismerni és alkalmazni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- társalgás,  

- megbeszélés,  

- eszmecsere,  

- tranzakciók,  

- utasítások,  

- interjúk,  



- viták. 

 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- megnyilatkozni az érdeklődésnek megfelelő témákról 

- gondolatait mélyebben, strukturáltabban, árnyaltabban kifejteni 

- egy gondolat vagy téma lényegét kifejteni 

- egy gondolat vagy téma mellet vagy ellen érvelni 

- részletes élménybeszámolót tartani 

- történetet elbeszélni 

- előadást, prezentációt készíteni ismerős témákban 

- kompenzációs stratégiákat alkalmazni 

- könyv, film cselekvéseinek összefoglalása, tartalom elmondása 

- szókincshiányosságát körülírással pótolni 

- közlendőjét megfelelően bevezetni, kifejteni és lezárni 

- önmagát ellenőrizni és korrigálni 

 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- leírások, képleírások,  

- témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján),  

- elbeszélő szöveg,  

- érveléssor, előadás,  

- prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása,  

- versek, dalszövegek 

 

 

 

 

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 



Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben a fontos és részinformációkat meg-

érteni 

- újságcikkekben a főbb gondolatmenetet megérteni 

- hosszabb tájékoztató jellegű szövegeket (szórólapok, reklámok) megérteni 

- az egyszerű szövegfajták felépítését felismerni és alkalmazni 

- baráti és hivatalos leveleket megérteni 

- a feladatelvégzéshez szükséges információkat kigyűjteni 

- olvasási stratégiákat tudatosan használni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások),  

- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet),  

- hagyományos és elektronikus levelek,  

- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  

- internetes fórumok hozzászólásai,  

- ismeretterjesztő szövegek,  

- egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztés egysége: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- baráti levelet, e-mailt írni megadott szempontok alapján 

- leíró fogalmazást írni (hely) 

- történetet írni 

- hivatalos levelet írni: pályázati levél 

- véleményt kifejtő cikket írni (szerkesztőhöz írt levél) 

- esszét írni (problémamegoldás) 

- beszámolót írni (könyv, film) 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 



  

- hagyományos és elektronikus képeslapok, 

- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek,  

- e-mailek vagy internes profilok.  

- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  

- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek,  

- internetes bejegyzések;  

- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

- egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek;  

- riportok, cikkek,  

- esszék 

 



Kommunikációs eszközök: 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce my-

self. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 



Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birth-

day! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

2. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 



 

How do you feel about that? 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boy-

friend 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  



Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

Are you interested in sports? I am interested in garden-

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terri-

ble. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns to-

day? 

I’m planning to do so.  



4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 



Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd struktu-

rálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 



 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései: az új nyelvtani szerkezeteket vastaggal je-

löltük. 

 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 



  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 



  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  



 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentence Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

 



all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

  



12. évfolyam 

Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve 

minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott nevelési cél be-

építhető. A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkez-

nek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi is-

mereteiknek köszönhetően pedig széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. A 

gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek 

eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban 

meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás 

során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a 

tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek 

lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik 

vagy munkájuk során egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a hatosztályos gimnázium 12. évfolyamának végére a 

tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz B2 szintre. 

A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik 

szerint a középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használa-

tára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilé-

pés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészí-

tésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a 

nyelvtanár is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati 

viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal.  

 

Óraszám: 128/év, 4/hét 

 

Témakörök a 12. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Utazás, turizmus 

- nyaralás 

- utazási célpontok 

- közlekedési eszközök 

- kedvelt nyaralási cselekvések 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 



- országok, emberek, szokások, látványossá-

gok 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok turisztikai jellemzői. 

2.Ember és társadalom 

- bűn és bűnhődés 

- kalandok 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek 

3.Jövőnk 

- életünk a jövőben: életmód, környezetünk 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

4.Szórakoztató ipar 

- művészetek 

- hírességek 

- zene, tánc, fesztivál, koncert 

- mozi, színház, előadások 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek sze-

repe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop-

zene. 

 

5.Önkifejezés 

- ünnepek, fesztiválok 

- hagyományok 

- kommunikáció 

Etika: társas kapcsolatok 

6.Ép testben ép lélek 

- orvoslás, gyógyítás 

- test és lélek harmóniája 

- fitness, sportok, edzés 

- alternatív gyógyászat 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 



 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

Témakör óraszám 

1. Utazás, turizmus 18 

2. Ember és társadalom  18 

3.Jövőnk 18 

4. Szórakoztató ipar 18 

5. Önkifejezés 18 

6. Ép testben ép lélek 18 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

20 

Összesen: 128 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 



Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszéd-

tempóban erős akcentus nélkül beszélnek 

- megérteni konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmá-

nyi munka során előfordulhatnak 

- követni az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete 

jól követhető 

- viszonylag könnyedén követni az anyanyelvű beszélők közötti társalgást 

- az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és részinformációit 

megérteni 

- a mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegét megér-

teni 

- rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagokat megérteni stan-

dard dialektus esetén. 

- konkrét és elvont témájú hírműsorokat, dokumentumfilmeket, televíziós műsorokat, színda-

rabokat, beszélgető műsorokat megérteni 

- megérteni a részletes, összetett érvelést ismerős téma esetén 

- anyanyelvű beszélők közötti társalgást viszonylag könnyedén követni 

- a beszélő hangulatát, hangszínét, nézeteit és attitűdjeit megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 

- dalok 

- angol nyelvű filmek 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 



Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, helyesen és ha-

tékonyan használni a nyelvet. 

- pontosan kifejezi gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző fokoza-

tait 

- hatékonyan részt venni a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben 

- stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

- az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyze-

tekben zökkenőmentesen kommunikációt kezdeményezni, fenntartani és lezárni vizuális és ver-

bális segédanyagok alapján 

- érzelmek különböző fokozatait árnyaltan kifejezni, események, élmények személyes jelentő-

ségét kifejezni 

- gondolatokat, problémákat felvetni, megvitatni, teendőket meghatározni, alternatív javaslato-

kat értékelni mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén 

- a tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben aktívan rész venni, infor-

mációt cserélni, nézeteket kifejteni, indokolni, rákérdezni mások nézeteire, reagálni azokra. 

- elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm tartalmát összefog-

lalni, véleményt nyilvánítani, a témával kapcsolatos kérdéseket megválaszolni 

- vitákban saját érveit pontosan, meggyőzően indokolni, bizonyítani példákkal. 

- a partner érveit felismerni, elfogadni vagy meggyőzően cáfolni, ellenérveket pontosan meg-

fogalmazni, indokolni és példákkal bizonyítani 

- közös munka során a részletes utasításokat megbízhatóan megérteni, megbeszélni, a partner 

véleményét kikérni 

- szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltéréseket megvitatni és hatékonyan megoldani 

- összetett információt és tanácsot megérteni és cserélni 

- több forrásból származó információkat és érveket összegezni, bemutatni, megvitatni 

- hatékonyan részt venni interjúban, folyamatosan kezdeményezni, gondolatokat kifejteni, ta-

pasztalatokról beszámolni, saját kérdéseket megfogalmazni 

- anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecserét megérteni és bekapcsolódni a beszélge-

tésbe 

- beszélgetésben elhangzottakat összefoglalni, a lényeget kiemelni, a megértést ellenőrizni, fél-

reérthető megfogalmazásokat javítani, körülírást, szinonimákat használni 

- a kommunikációs eszközök széles körét alkalmazni 



 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- személyes és telefonos társalgás,  

- megbeszélés;  

- tranzakciós és informális párbeszédek,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták 

- érvelések 

 

Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- szisztematikusan kifejtett előadást bemutatni, a fontos gondolatokat kiemelni 

- érveket sorba rendezni, főbb pontokat megfelelően kiemelni és a gondolatokat alátá-

masztani példákkal, érvekkel 

- tényszerű és irodalmi szövegeket összefoglalni, megjegyzéseket hozzáfűzni 

- világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentéseket tenni a 

legtöbb általános témában 

- a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait kifejteni 

- ellentétes nézeteket és a főbb gondolatokat megvitatni 

- egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatát összefoglalni 

- kivonatokat készíteni olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, 

amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak 

- mondanivalót megtervezni, beszéd eszközeit kiválasztani 

- ismerős szituációkban folyékonyan és könnyedén használni a nyelvet 

- szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat, valamint botlásokat és hibákat kompen-

zálni és kijavítani körülírással és átfogalmazással 

- jellegzetes hibákat feljegyezni, és a beszédet tudatos ellenőrizni a hibák alapján. 

- mindezeket a szóbeli érettségi vizsgán történő felkészülésben alkalmazni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- leírások, képleírások,  



- témakifejtés,  

- elbeszélő szöveg,  
- érveléssor,  

- előadások,  
- prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása,  
- párbeszéd és társalgás, 

-  nyilvános viták és eszmecserék,  
- telefonbeszélgetés,  

- szerep eljátszása,  
 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezést, híreket, cikkeket el-

olvasni és a lényeget megérteni 

- érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasításokat, feltétele-

ket és figyelmeztetéseket megérteni 

- különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkeket megérteni esetenként szótár használatá-

val 

- az önálló olvasást fejleszteni, olvasási stílust és sebességet változtatni a különböző szö-

vegeknek és céloknak megfelelően 

- a megfelelő forrásokat szelektíven használni 

- témák széles körében hírek, cikk és beszámolók tartalmának és fontosságát gyorsan 

meghatározni és eldönteni, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni 

az író álláspontját, nézőpontját megérteni napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban 

- széles körű szókincset kialakítani 

- ismeretlen kifejezéseket, fordulatokat kezelni, a jelentést szövegkörnyezetből, szöveg-

összefüggésből kikövetkeztetetni 

- online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárakat használni  

- felkészülni mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 
- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám),  

- hagyományos és elektronikus levelek,  



- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  

- internetes honlapok, fórumok hozzászólásai,  
- ismeretterjesztő szövegek, 

- tantárgyakkal kapcsolatos szövegek,  
- irodalmi szövegek,  

- cikkek, publicisztikai írások, 
- beszámolók, 

- elbeszélő szövegek, 
- modern szépirodalmi szövegek, 

- dalszövegek 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- világos, részletes szövegeket írni számos témakörben 

- több forrásból származó adatokat és érveket összegezni és értékelni, a fontos gondolatokat 

érthető közölni 

- tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket, információt közlő fel-

jegyzéseket/üzeneteket írni a mindennapi életében szerepet játszó embereknek 

- híreket, nézeteket an kifejteni, reagálni mások nézeteire 

- esszét, beszámolót, riportot, film-, könyv-, színdarab ismertetőt írni 

- a különböző érzelmi fokozatokat kifejezni és az események és élmények személyes jelentő-

ségét kiemelni levelezésben 

- megjegyzéseket megfogalmazni a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban 

- kreatív, önkifejező műfajokkal kísérletezni (pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása) 

- gondolatokról és problémamegoldásokról értékelést készíteni 

- részletes leírást készíteni valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről 

- érvelés rendezetten kifejteni egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alterna-

tívák előnyeit és hátrányait kifejteni 

- a lényeges pontokat és alátámasztó gondolatokat hangsúlyozni, a több forrásból származó 

információkat és érveket szintetizálni 

- a gondolatok közötti kapcsolatot világosan, összefüggően jelölni, az adott műfaj hagyomá-

nyait követni 



- leveleket, cikkeket, beszámolókat, történeteket világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekez-

désekre tagolni (bevezetés, kifejtés, lezárás) 

- kötőszavakat, kifejezéseket hatékonyan használni a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására 

- saját írásművet tudatosan ellenőrizni, javítani; a félreértést okozó hibákat helyesbíteni 

- a szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat kompenzálni körülírással és átfogalmazással. 

- a mondanivalót alátámasztani vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

- az írásmű stílusát magabiztosan megválasztani, a formális, neutrális és informális stílus stí-

luselemet alkalmazni 

- a nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárakat használni 

- felkészülni az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására és az értékelésükre hasz-

nált kritériumok megismerni 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 

 

- hagyományos és elektronikus képeslapok, 

- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek,  

- e-mailek vagy internes profilok.  

- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  

- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek,  

- internetes bejegyzések;  

- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

- egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek;  

- riportok, cikkek,  

- esszék. 

 

 

A fejlesztés várt eredménye: B2-es szint: 

  

- A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a 

számára ismerős témákról. 

- Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár 

váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez.  



- Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stí-

lusa megfelelő. 

- Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátossá-

gok és különböző stílusjegyek. 

- Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető 

nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

 

Kommunikációs eszközök: lásd 11. évfolyam. 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései: az új nyelvtani szerkezeteket vastaggal je-

löltük. 

 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 



  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 



 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 



 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

 múlt modals + have + past 

participle 

 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

 



Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neitehr … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

Szórendcsere  Inversion  



 

 

 

 A 12. évfolyam kimeneti szintje:B2 

-A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi, vagy tanulmá-

nyaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

- Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni 

és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud 

folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

- Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fej-

teni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák 

előnyeit és hátrányait. 

- Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői 

egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövege-

ket. 

- Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles körében, 

és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 

lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

- Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga közép illetve emelt szintjének és követelményeinek. 

 

 

 

 

 

Helyi tanterv  

Négyosztályos gimnáziumi képzés 

9-12. évfolyam 

 

Angol első idegen nyelv 

heti 4 óra 



 

  



 

9-12. évfolyam 

 

Bevezetés: 

 

A 4 évfolyamos általános tantervű osztályokban az angol, mint első idegen nyelv okta-

tásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen 

nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A nyelvoktatásnak a nyelvhasználó valós szükségleteire kell épülni, ezért tevékenység-

központú, tehát kezdettől fogva olyan szituációkban kell tanítani a nyelvet, amelyek már most 

vagy a későbbiek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A tanulók az idegen 

nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg.  

A szövegértelmezési során a nyelvhasználó, ill. a nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott 

szöveget, azonosítja azt, ami belőle számára lényeges és összefüggésében értelmezi. Természe-

tesen önmaga is alkot önálló szöveget: megtervezi és szóban vagy írásban létrehozza saját szán-

dékának megfelelően. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk 

kell a megfelelő nyelvi eszközöket, tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, 

szerkesztésének az elveivel, hogy összefüggő, teljes nyelvi egységgé formálhassák mondani-

valójukat.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Rá kell vezetni, hogy az internet segítségével 

hogy válhat maga is önálló tanulóvá. Egyúttal kooperatív feladatok, projectmunkák alkalmazá-

sával idegen nyelven csoportos feladatmegoldásra is fel kell készíteni. 

Az idegen nyelvű kommunikációnak meg kell tanítani a tanulót a kulturális sokféleség 

tiszteletben tartására és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti nyitottságra. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantár-

gyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, ame-

lyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben tá-

masztott követelményekre is ezeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi 

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

követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz 



meg. A NAT által a 12. évfolyamra meghatározott minimumszint az európai hatfokú skála 

(KER) harmadik szintje, azaz a B1 szint. 

 

 

 

 

 

 

Óraterv: 

 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

4 4 4  4  

hetek  

száma 

36 36 36 32 

 

éves 

óraszám 

144 144 144 128 

KER  

szint 

A2.  A2.-B1. B1.- B1. (esetleg 

B2.) 

 

A tankönyv/ tananyagkiválasztás szempontjai: 

1. témakörei (fő-és altémakörök) és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti fejlesztési 

céljai és feladatai, tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai; kommunikációs eszközei; 

fogalomkörei és értékelési rendszere-módjai teljes mértékben megegyeznek az érvény-

ben lévő NAT és kerettantervek előírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponen-

seit 

5. az integrált készségfejlesztés során minden kiadványunkban hangsúlyos a kultúra és ci-

vilizáció, mint ötödik készség, valamint a tantárgyköziség 

6. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére 

is különös tekintettel a digitális kompetenciára 

7. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító témákat, feladatokat 

 

 

Képzési szakaszok 



 

9. évfolyam 

 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti 

tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi 

csoportok közös, de szükség szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek 

figyelembevételére is. Megfelelő alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden 

tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén minimumként előírt B1 szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulóknak arra, 

hogy az őket érdeklő tantárgyakról célnyelven szerezzenek ismereteket és lehetőségük van a 

kommunikációs és információs technológiák használatára.  

A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevé-

kenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajel-

zések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget 

jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkal-

mazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javí-

tásában. 

 

Óraszám: 144/év, 4/hét 

 

Témakörök a 9. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek külső és belső jellemzése 

- baráti kör 

- a tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel (példaképek, híres embe-

rek). 

- kapcsolattartás 

 

Etika: társas kapcsolatok 

 

Etika: generációk kapcsolata 

2.Személyes élmények, tapasztalatok 

- kalandok, utazás, túra 

- felfedezés, személyes élmény 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, baleset megelőzés 



- más kultúra megismerése 

- hihetetlen történetek 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

3.Utazás, turizmus 

- közlekedési eszközök 

- veszélyes helyzetek 

- szállástípusok 

- természeti jelenségek, képződmények 

- idegen országok, népek kultúrájának meg-

ismerése 

- városi és vidéki élet 

 

Földrajz: más népek kultúrái 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

4.Tudomány és technika 

- a technika fejlődése 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

- találmányok 

- felfedezések 

- számítógép, Internet 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek; fizika: tudománytörténeti jelentő-

ségű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

5.Életmód 

- egészségmegőrzés 

- betegségek 

- veszélyek 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- sportok 

- szabadidős tevékenységek 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 



- kulturális lehetőségek 

- mozi, színház 

 - művészetek 

 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák mítoszai, mondái; a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek sze-

repe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop-

zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

7.Munka világa 

- foglalkozások és a szükséges kompeten-

ciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy mun-

kába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- önképzés, továbbképzés 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

8.Kultúrák 

- kulturális különbségek 

- főzés, ételek 

- ünnepek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák irodalma 

 

 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

 



Témakör óraszám 

1.Ember és társadalom 18 

2.Személyes élmények, tapasztalatok 18 

3.Utazás, turizmus 17 

4.Tudomány és technika 17 

5.Életmód 18 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 18 

7.Munka világa 17 

8. Kultúrák 17 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

4 

Összesen: 144 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás: 

 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, 

családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 



 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni 

- hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek (tv program rádióműsorok) lényegét és 

konkrét információit megérteni 

- lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegét megérteni (szereplők beazonosítani, 

kapcsolatokat feltérképezni) 

- a párbeszédekben szereplők közlési szándékait megérteni (híradás, panasz, vélemény-

nyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.) 

- ismerős témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, munka, szemé-

lyes élmények, nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, vásárlás, szabadidős tevé-

kenységek, filmek, sportok, nyaralás, munka, ünnepek)  

- hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni (repülőtéren) 

- telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni 

- egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások valódiságát eldön-

teni a hallott információ alapján 

- hirdetés alapján jegyzeteket készíteni (tanfolyamok) 

- képi stimulus alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani 

- alapvető stratégiákat alkalmazni: következtetni az ismeretlen szavakra, várható vagy 

megjósolható információkat megkeresni, 

-  a vizuális elemek (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználása a megértésben 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 

- dalok 

- rövid történetek 

 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás: 

 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott 

kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok. 



 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal 

- személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást, engedélyt, kö-

telességet 

- érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács 

- mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés 

- ismerős témákban gondolatok, információkat cserélni: személyes tervek, élmények, ka-

landok, szállás, városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek 

- ismert témákat megvitatni csoportban: kommunikáció, nyelvtanulás, túra, jövőkép, mo-

biltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek,  

- begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség) 

- leírás készítése majd csoportos megvitatása (barátok, ételek, munkák) 

- kérdőív kérdéseit megválaszolni 

- történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai viszonyokkal képi 

gondolatébresztés vagy újságcikk címek segítségével 

- kitalálós játékot eljátszani 

- szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú, 

tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban 

- reklámot készíteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

- szerepjátékok,  

- társasjátékok,  

- dramatizált jelenetek,  

- rövid társalgás,  

- véleménycsere,  

- információcsere,  

- tranzakciós és informális párbeszédek 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás: 

 

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és mondatokkal. 

 

 

Fejlesztés célja, tartalma 



A tanuló legyen képes: 

 

- egyre nagyobb szókinccsel egyszerű szövegeket elmondani 

- tartalmat mondani 

- rövid, összefüggő történetet elmesélni 

- mindennapi környezetet leírni (személyek, helyek) 

- személyes jellegű információkat megosztani: család, tervek, élmények, személyes ta-

pasztalatok, napirend, preferenciák 

- összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat adni 

- csoportban, vagy párban létrehozott alkotást bemutatni 

 

Szövegfajták, szövegforrások 

 

- rövid történetek,  

- témakifejtés,  

- képleírás, 

- élménybeszámoló,  

- véleménynyilvánítás,  

- bejelentés,  

- csoportos előadás vagy prezentáció,  

- projekt bemutatása. 

  

Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás:  

 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, alapvető in-

formációkat keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, 

a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtó szövegeket megérteni 

- digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet 

fórum 

- plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni 

- tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos közlemé-

nyek, reklámok, receptek 



- élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni 

- szépirodalmi művek részleteit megérteni 

- táblákat, feliratokat megérteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hirdetések, plakátok, nyomtatványok, szórólapok 

- egyszerű üzenetek, SMS, MMS 

- útleírások, képeslapok,  

- feliratok,  

- egyszerű biztonsági előírások,  

- eseményeket leíró újságcikkek,  

- hagyományos és elektronikus magánlevelek 

- blog, weboldal,  

- internetes fórumok hozzászólásai,  

- ismeretterjesztő szövegek, 

- receptek, 

- egyszerűsített irodalmi szövegek,  

- történetek, versek, dalszövegek 

 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Előzetes tudás:  

 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rövid, tény-

közlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- személyes információt adni írásban 

- leírásokat készíteni: személyekről, helyekről 

- történetet írni megtörtént eseményről 

- baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, köszönetet 

nyilvánítani, elnézést kérni 

- üzeneteket, jegyzeteket, kommenteket készíteni 

- egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt nyilvánítani, preferen-

ciát kifejezni 



- filmbeszámolót írni 

- önéletrajzot írni 

- receptet leírni 

- írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni kötőszavak alkalmazásá-

val 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- nyomtatott sajtó: újság- és magazincikkek 

- elektronikus szövegek: blog, e-mail, weboldal, Internetes főrum, Internetes profilok 

- képeslapok 

- poszterek 

- nyomtatványok, szórólapok 

- üzenetek, SMS, MMS 

- bejegyzések 

- instrukciók 

- bejelentések, közlemények 

- receptek 

- történetek, elbeszélések, versek 

- dalszövegek 

 

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 

- rövid választ igénylő feladatok 

- párosítás 

- mondat- vagy szöveg kiegészítés 

- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 

- sorrend felállítása 

- igaz / hamis állítások 

  



 

 

Kommunikációs eszközök 

1.Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-

lás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemuta-

tás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 



Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánsá-

gok és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speak-

ing 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes le-

vélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

8. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bá-

nat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 



Elégedettség, elégedet-

lenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

9. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 



Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

10. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nem tudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 



11. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagá-

lás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

12. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb be-

szédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök: 

 



 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelen idő Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

 Múlt idő Past Simple 

 Jövő idő Going to  

 

  Future with Will 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 



 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 



 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

 

so / neither / too / 

either 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 



 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az értékelésnek az iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések 

csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább ké-

pessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind 

a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév vé-

gén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan me-

ríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás el-

vére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 

12. évfolyam 
 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

 

Óraszám: 144/év, 4/hét 

 

Témakörök a 10. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.A bennünket körülvevő világ 

- kultúrák, népek, országok, nyelvek 

- nevezetességek 

- nyelvtanulás 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 



- nyelvi különbségek 

- kommunikáció 

2.Hősök, hőstettek 

- hőstettek 

- mindennapi hősök ma és régen 

- veszélyhelyzetek 

- természeti katasztrófák 

Etika 

 

Történelem 

3.Munka és szabadidő 

- szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés 

- sportok 

- színház, mozi, kiállítás, koncert 

- foglalkozások és a szükséges kompeten-

ciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy mun-

kába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

4. Földünk, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- környezettudatosság 

- jövőkép 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

 

5. Furcsa események, történések 

- szokatlan események 

- furcsa épületek 

- bűncselekmények 

 

Etika és erkölcstan 

 

 

6. Utazás, turizmus 

- utazás belföldön és külföldön 

- turisztikai célpontok 

- utazási eszközök 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 



- utazási előkészületek 

- szállástípusok 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

7.Tudomány és technika 

- modern nyelvtanulási lehetőségek 

- számítógép, Internet 

- modern eszközök a mindennapokban 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

8.Emberek, személyiségtípusok 

- személyiségvonások 

- babona, hiedelmek 

- személyes szokások 

- horoszkóp 

Pszichológia 

 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

 

Témakör óraszám 

1. 1.A bennünket körülvevő világ 18 

2.Hősök, hőstettek 17 

3.Munka és szabadidő 17 

4.Földünk, környezetünk 17 

5.Furcsa események, történések 17 

6.Utazás, turizmus 18 

7.Tudomány és technika 18 

8. Emberek, személyiségtípusok 18 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 
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és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 144 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- ismerős témákról szóló rádió- és tévéműsorokat megérteni (interjú, rádiójáték, ismeret-

terjesztő műsorok) 

- mindennapi párbeszédekben a beszélőket azonosítani és a beszélők mondanivalóját 

megérteni 

- előadások főbb mondanivalóját megérteni és követni 

- a beszélők gondolatmenetét, magyarázatát, érvelését, és álláspontját  megérteni 

- telefonbeszélgetéseket megérteni 

- instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat kikövetkeztetni, a várható 

vagy megjósolt információkat megkeresni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- információk,  

- instrukciók,  

- üzenetek,  

- útbaigazítás,  

- műsorok a televízióban és a rádióban,  

- rövid interjúk,  

- reklámok,  



- dalok, videók. 

  

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- órai interakciókban, pármunkában magabiztosan részt venni a célnyelven 

- érzelmeit kifejezni és reagálni mások érzelmeire 

- mindennapi társalgásban aktívan részt venni: információt cserélni 

- ismert témákat, felmerülő problémákat a beszélgető partnerrel megvitatni 

- magyarázatot adni, véleményt nyilvánítani 

- elkezdett történeteket befejezni 

- választási lehetőségeket összevetni és a végén döntést hozni 

- utasításokat, útbaigazításokat adni, követni 

- ismerős témáról beszélgetni: hősök, szokatlan események, környezetvédelem, közleke-

dés, modern életmód, technikai eszközök, szórakozás 

- a fontosabb udvariasságokat ismerni és alkalmazni 

- a szövegösszetartó elemeket egyre biztosabban ismerni és alkalmazni 

- szókincs hiányosságait áthidalni 

- összefoglalni, a lényeget kiemelni 

- mindennapi szerepeket eljátszani 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- személyes és telefonos társalgás,  

- megbeszélés;  

- tranzakciós és informális párbeszédek,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták 

 

 

Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 



- ismert témákban összefüggően beszélni 

- beszámolni élményekről, személyes tapasztalatokról 

- részletesebb leírásokat adni 

- összehasonlítani képeket, épületeket, embereket 

- gondolatait összefoglalni 

- könyvek, filmek tartalmát összefoglalni 

- történetet kitalálni, elmondani 

- álláspontját, véleményét ismerős témákban kifejteni (idegen nyelvtanulás, életmód, hő-

sök, hőstettek, szabadidős tevékenységek, stb.) 

- egyszerű és érthető érveket és ellenérveket felsorakoztatni (előny, hátrány) 

- mondanivalóját példákkal alátámasztani 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- leírások, 

- elbeszélő szöveg, érveléssor,  

- előadás,  

- prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása 
- könyvek tartalma 
 

 

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtótermékek cikkeit elolvasni, a lényeget és a konkrét információkat meg-

érteni: cikkek, hírek 

- szépirodalmi szövegrészleteket olvasni 

- különbséget tenni a hétköznapi és az irodalmi stílus, a formális és informális között 

- hirdetéseket megérteni 

- elvontabb témákat feldolgozó szövegek lényegét megérteni 

- hosszabb ismeretterjesztő szövegeket megérteni, a főbb gondolatmenetet követni 

- az érveléseket megérteni 

- egyszerű szövegfajták szerkezetének, felépítésének felismerése 

- online és hagyományos szótárakat, egy- és kétnyelvű szótárakat használni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 



 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 
- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám),  

- hagyományos és elektronikus levelek,  
- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  

- internetes fórumok hozzászólásai,  
- ismeretterjesztő szövegek,  

- egyszerű irodalmi szövegek,  

- dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- baráti levelet és e-mait írni megadott szempontok segítéségével 

- leírást készíteni emberekről, eseményekről, helyekről 

- hivatalos levelet írni: pályázati levél 

- ismerni a hivatalos, félhivatalos regisztereket 

- cikket írni 

- történetet írni 

- esszét írni, melyben kifejti véleményét, álláspontját 

- szerkesztőhöz címzett levelet írni 

- könyvbemutatást írni 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 

 

- kérdőív, 

- képaláírások;  

- üzenetek; SMS-ek/MMS-ek;  

- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. 

- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  

- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes be-

jegyzések;  

- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

-  egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek,  

- versek, dalszövegek 



 

  

Kommunikációs eszközök:  

 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelen idő Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Presen Perfect Simple 

 Múlt idő Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  used to  

 Jövő idő Going to  

 

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 



Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   



Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, követ-

keztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional SentencesType 2 

  wishes 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 



Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

 Múlt időben Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Utókérdés  Question tags 

 

 



Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az értékelésnek az iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések 

csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább ké-

pessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind 

a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév vé-

gén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan me-

ríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás el-

vére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 



13. évfolyam 

Óraszám: 144/év, 4/hét 

 

Témakörök a 11. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 

- emberek közötti kapcsolatok: rokoni, baráti 

- kommunikáció, kapcsolattartás 

- fiatalok problémái, konfliktusai a kortársak-

kal és a felnőttekkel 

- életstílusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

2.Utazás, nyaralás 

- utazási célpontok 

- nyaralási tevékenységek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési is-

meretek, közlekedésbiztonság, fenntartható-

ság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 

országok 

3.Munka világa 

- foglalkozások 

- karrier 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- diákmunka 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

4. Tudomány és technika 

- a tudomány hatása a jövőnkre 

- találmányok 

- a tudomány területei 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 



- felfedezések, kutatások 

- virtuális valóság 

- technikai eszközök a mindennapokban 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei és koc-

kázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért be-

mutatók és felhasználható eszközeik. 

5.Szabadidő, szórakozás 

- tematikus parkok 

- szórakozási lehetőségek 

- szabadidős tevékenységek: mozi, fesztivál 

- hobbik 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, ér-

telmezése. 

6.Természet, környezetünk 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- ökoturizmus 

- állatvédelem, állatgondozás 

- természeti katasztrófák 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

 

7.Életmód 

- egészség, egészségmegőrzés 

- gyógymódok 

- egészséges ételek, táplálkozás 

- sportok 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, 

8.Modern élet 

- vásárlás 

- boltok, bevásárló központok 

- hirdetések, reklámok 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek. lakóhely és környék hagyományai 



- városi és a vidéki élet  

 

Az éves óraszám felhasználása: 

 

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 17 

2.Utazás, nyaralás 17 

3.Munka világa 18 

4.Tudomány és technika 18 

5.Szabadidő, szórakozás 17 

6.Természet, környezetünk 18 

7.Életmód 17 

8. Modern élet 18 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Összesen: 144 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 



Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- ismerős témákról szóló rádiós és televíziós műsorokat főbb vonalakban megérteni 

- mindennapi helyzetekben zajló párbeszédeket megérteni, a főbb információkat kiszűrni 

- beszélők gondolatmenetét, érvelését, véleményét követni 

- telefonbeszélgetéseket megérteni 

- beszélgetések konkrét információit megérteni képek segítségével 

- leírásokat megérteni 

- egyszerű nyelvezetű filmeket megérteni 

- ismerős témájú előadást megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni: ismeretlen szavakat kikövetkeztetni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hosszabb használati utasítások, 

- információk,  

- instrukciók,  

- előadások, beszédek, viták,  

- interjúk,  

- dalok,  

- visszaemlékezések,  

- reklámok, 

- tévé- és rádióműsorok,  

- filmek 

 

 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- felkészülés nélkül aktívan részt venni a társalgásban 

- információt cserélni 

- gondolatokat cserélni a beszélőpartnerrel 

- megvitatni ismerős témákat 

- ismerni a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket 

- lehetőségek közül mérlegelni (előnyök, hátrányok) és dönteni 



- összehasonlítani fényképeket 

- problémákat közösen megoldani 

- önállóan boldogulni a mindennapos szituációkban 

- gondolatát, véleményét világosan kifejteni, példákkal alátámasztani 

- udvariassági szokásokat ismerni és alkalmazni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- társalgás,  

- megbeszélés,  

- eszmecsere,  

- tranzakciók,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták. 

 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- megnyilatkozni az érdeklődésnek megfelelő témákról 

- gondolatait mélyebben, strukturáltabban, árnyaltabban kifejteni 

- egy gondolat vagy téma lényegét kifejteni 

- egy gondolat vagy téma mellet vagy ellen érvelni 

- részletes élménybeszámolót tartani 

- történetet elbeszélni 

- előadást, prezentációt készíteni ismerős témákban 

- kompenzációs stratégiákat alkalmazni 

- könyv, film cselekvéseinek összefoglalása, tartalom elmondása 

- szókincshiányosságát körülírással pótolni 

- közlendőjét megfelelően bevezetni, kifejteni és lezárni 

- önmagát ellenőrizni és korrigálni 

 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 



- leírások, képleírások,  

- témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján),  

- elbeszélő szöveg,  

- érveléssor, előadás,  

- prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása,  

- versek, dalszövegek 

 

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben a fontos és részinformációkat meg-

érteni 

- újságcikkekben a főbb gondolatmenetet megérteni 

- hosszabb tájékoztató jellegű szövegeket (szórólapok, reklámok) megérteni 

- az egyszerű szövegfajták felépítését felismerni és alkalmazni 

- baráti és hivatalos leveleket megérteni 

- a feladatelvégzéshez szükséges információkat kigyűjteni 

- olvasási stratégiákat tudatosan használni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások),  

- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet),  

- hagyományos és elektronikus levelek,  

- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  

- internetes fórumok hozzászólásai,  

- ismeretterjesztő szövegek, 

- egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztés egysége: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 



 

- baráti levelet, e-mailt írni megadott szempontok alapján 

- leíró fogalmazást írni (hely) 

- történetet írni 

- hivatalos levelet írni: pályázati levél 

- véleményt kifejtő cikket írni (szerkesztőhöz írt levél) 

- esszét írni (problémamegoldás) 

- beszámolót írni (könyv, film) 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hagyományos és elektronikus képeslapok, 

- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek,  

- e-mailek vagy internes profilok.  

- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  

- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek,  

- internetes bejegyzések;  

- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

- egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek;  

- riportok, cikkek,  

- esszék 

 

Kommunikációs eszközök: 

 

7. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 



Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce my-

self. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 



Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birth-

day! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

8. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 



Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boy-

friend 

9. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

Are you interested in sports? I am interested in garden-

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  



Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terri-

ble. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns to-

day? 

I’m planning to do so.  

10. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 



Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

11. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

12. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 



 Nem értés, magyarázat kérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd struktu-

rálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései:  

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   



Aktív Jelen idő Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múlt idő Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

 Jövő idő Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  



  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   



Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 



  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 



  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az értékelésnek az iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések 

csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább ké-

pessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind 

a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév vé-

gén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan me-

ríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás el-

vére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 

12. évfolyam 

A 12. évfolyam végére a tanulóknak meg kell szerezni azokat a tanulási képességeket, 

amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanul-

mányaik vagy munkájuk során sőt egész életükön át. 



Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. évfolyamon 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik szerint a 

középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára (emelt szintű érettségi felkészítésre a 

fakultációs óra ad lehetőséget). Megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és 

elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt 

értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot 

szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használa-

tára. 

 

 

Óraszám: 128/év, 4/hét 

 

Témakörök a 12. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Utazás, turizmus 

- nyaralás 

- utazási célpontok 

- közlekedési eszközök 

- kedvelt nyaralási cselekvések 

- országok, emberek, szokások, látványossá-

gok 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok turisztikai jellemzői. 

2.Ember és társadalom 

- bűn és bűnhődés 

- kalandok 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek 

3.Jövőnk 

- életünk a jövőben: életmód, környezetünk 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

4.Szórakoztató ipar 

- művészetek 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 



- hírességek 

- zene, tánc, fesztivál, koncert 

- mozi, színház, előadások 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek sze-

repe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop-

zene. 

 

5.Önkifejezés 

- ünnepek, fesztiválok 

- hagyományok 

- kommunikáció 

Etika: társas kapcsolatok 

6.Ép testben ép lélek 

- orvoslás, gyógyítás 

- sportok, edzés 

- alternatív gyógyászat 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

Témakör óraszám 

1. Utazás, turizmus 20 

2. Ember és társadalom  21 

3.Jövőnk 21 

4. Szórakoztató ipar 21 

5. Önkifejezés 21 



6. Ép testben ép lélek 20 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

4 

Összesen: 128 

 

  



Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszéd-

tempóban erős akcentus nélkül beszélnek 

- megérteni konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmá-

nyi munka során előfordulhatnak 

- követni az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete 

jól követhető 

- viszonylag könnyedén követni az anyanyelvű beszélők közötti társalgást 

- az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és részinformációit 

megérteni 

- a mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegét megér-

teni 

- rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagokat megérteni stan-

dard dialektus esetén. 

- konkrét és elvont témájú hírműsorokat, dokumentumfilmeket, televíziós műsorokat, színda-

rabokat, beszélgető műsorokat megérteni 

- megérteni a részletes, összetett érvelést ismerős téma esetén 

- anyanyelvű beszélők közötti társalgást viszonylag könnyedén követni 

- a beszélő hangulatát, hangszínét, nézeteit és attitűdjeit megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 



- dalok 

- angol nyelvű filmek 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, helyesen és ha-

tékonyan használni a nyelvet. 

- pontosan kifejezi gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző fokoza-

tait 

- hatékonyan részt venni a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben 

- stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

- az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyze-

tekben zökkenőmentesen kommunikációt kezdeményezni, fenntartani és lezárni vizuális és ver-

bális segédanyagok alapján 

- érzelmek különböző fokozatait árnyaltan kifejezni, események, élmények személyes jelentő-

ségét kifejezni 

- gondolatokat, problémákat felvetni, megvitatni, teendőket meghatározni, alternatív javaslato-

kat értékelni mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén 

- a tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben aktívan rész venni, infor-

mációt cserélni, nézeteket kifejteni, indokolni, rákérdezni mások nézeteire, reagálni azokra. 

- elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm tartalmát összefog-

lalni, véleményt nyilvánítani, a témával kapcsolatos kérdéseket megválaszolni 

- vitákban saját érveit pontosan, meggyőzően indokolni, bizonyítani példákkal. 

- a partner érveit felismerni, elfogadni vagy meggyőzően cáfolni, ellenérveket pontosan meg-

fogalmazni, indokolni és példákkal bizonyítani 

- közös munka során a részletes utasításokat megbízhatóan megérteni, megbeszélni, a partner 

véleményét kikérni 

- szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltéréseket megvitatni és hatékonyan megoldani 

- összetett információt és tanácsot megérteni és cserélni 

- több forrásból származó információkat és érveket összegezni, bemutatni, megvitatni 

- hatékonyan részt venni interjúban, folyamatosan kezdeményezni, gondolatokat kifejteni, ta-

pasztalatokról beszámolni, saját kérdéseket megfogalmazni 



- anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecserét megérteni és bekapcsolódni a beszélge-

tésbe 

- beszélgetésben elhangzottakat összefoglalni, a lényeget kiemelni, a megértést ellenőrizni, fél-

reérthető megfogalmazásokat javítani, körülírást, szinonimákat használni 

- a kommunikációs eszközök széles körét alkalmazni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- személyes és telefonos társalgás,  

- megbeszélés;  

- tranzakciós és informális párbeszédek,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták 

- érvelések 

 

Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- szisztematikusan kifejtett előadást bemutatni, a fontos gondolatokat kiemelni 

- érveket sorba rendezni, főbb pontokat megfelelően kiemelni és a gondolatokat alátá-

masztani példákkal, érvekkel 

- tényszerű és irodalmi szövegeket összefoglalni, megjegyzéseket hozzáfűzni 

- világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentéseket tenni a 

legtöbb általános témában 

- a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait kifejteni 

- ellentétes nézeteket és a főbb gondolatokat megvitatni 

- egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatát összefoglalni 

- kivonatokat készíteni olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, 

amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak 

- mondanivalót megtervezni, beszéd eszközeit kiválasztani 

- ismerős szituációkban folyékonyan és könnyedén használni a nyelvet 

- szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat, valamint botlásokat és hibákat kompen-

zálni és kijavítani körülírással és átfogalmazással 

- jellegzetes hibákat feljegyezni, és a beszédet tudatos ellenőrizni a hibák alapján. 

- mindezeket a szóbeli érettségi vizsgán történő felkészülésben alkalmazni 

 



 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- leírások, képleírások,  
- témakifejtés,  

- elbeszélő szöveg,  
- érveléssor,  

- előadások,  
- prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása,  
- párbeszéd és társalgás, 

-  nyilvános viták és eszmecserék,  

- telefonbeszélgetés,  
- szerep eljátszása,  

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezést, híreket, cikkeket el-

olvasni és a lényeget megérteni 

- érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasításokat, feltétele-

ket és figyelmeztetéseket megérteni 

- különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkeket megérteni esetenként szótár használatá-

val 

- az önálló olvasást fejleszteni, olvasási stílust és sebességet változtatni a különböző szö-

vegeknek és céloknak megfelelően 

- a megfelelő forrásokat szelektíven használni 

- témák széles körében hírek, cikk és beszámolók tartalmának és fontosságát gyorsan 

meghatározni és eldönteni, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni 

az író álláspontját, nézőpontját megérteni napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban 

- széles körű szókincset kialakítani 

- ismeretlen kifejezéseket, fordulatokat kezelni, a jelentést szövegkörnyezetből, szöveg-

összefüggésből kikövetkeztetetni 

- online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárakat használni 

- felkészülni mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

 



Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 

- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám),  
- hagyományos és elektronikus levelek,  

- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  
- internetes honlapok, fórumok hozzászólásai,  

- ismeretterjesztő szövegek, 
- tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, 

- irodalmi szövegek,  

- cikkek, publicisztikai írások, 
- beszámolók, 

- elbeszélő szövegek, 
- modern szépirodalmi szövegek, 

- dalszövegek 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- világos, részletes szövegeket írni számos témakörben 

- több forrásból származó adatokat és érveket összegezni és értékelni, a fontos gondolatokat 

érthető közölni 

- tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket, információt közlő fel-

jegyzéseket/üzeneteket írni a mindennapi életében szerepet játszó embereknek 

- híreket, nézeteket kifejteni, reagálni mások nézeteire 

- esszét, beszámolót, riportot, film-, könyv-, színdarab ismertetőt írni 

- a különböző érzelmi fokozatokat kifejezni és az események és élmények személyes jelentő-

ségét kiemelni levelezésben 

- megjegyzéseket megfogalmazni a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban 

- kreatív, önkifejező műfajokkal kísérletezni (pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása) 

- gondolatokról és problémamegoldásokról értékelést készíteni 

- részletes leírást készíteni valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről 

- érvelés rendezetten kifejteni egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alterna-

tívák előnyeit és hátrányait kifejteni 



- a lényeges pontokat és alátámasztó gondolatokat hangsúlyozni, a több forrásból származó 

információkat és érveket szintetizálni 

- a gondolatok közötti kapcsolatot világosan, összefüggően jelölni, az adott műfaj hagyomá-

nyait követni 

- leveleket, cikkeket, beszámolókat, történeteket világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekez-

désekre tagolni (bevezetés, kifejtés, lezárás) 

- kötőszavakat, kifejezéseket hatékonyan használni a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására 

- saját írásművet tudatosan ellenőrizni, javítani; a félreértést okozó hibákat helyesbíteni 

- a szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat kompenzálni körülírással és átfogalmazással. 

- a mondanivalót alátámasztani vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

- az írásmű stílusát magabiztosan megválasztani, a formális, neutrális és informális stílus stí-

luselemet alkalmazni 

- a nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárakat használni 

- felkészülni az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására és az értékelésükre hasz-

nált kritériumok megismerni 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 

 

- hagyományos és elektronikus képeslapok, 

- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek,  

- e-mailek vagy internes profilok.  

- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  

- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek,  

- internetes bejegyzések;  

- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

- egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek;  

- riportok, cikkek,  

- esszék. 

 

A fejlesztés várt eredményei: B1-es szint.  

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a szá-

mára ismerős témákról. 



Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár vá-

ratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stí-

lusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hét-

köznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok 

és különböző stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető 

nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikációs eszközök: lásd 11. évfolyam. 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései:  

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelen idő Present Simple  

 

  Present Progressive 

 



  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múlt idő Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövő idő Going to  

 

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  



Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 



Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

 múlt modals + have + past 

participle 

 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 



Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neitehr … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Műveltetés  Causative form  



Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

Szórendcsere  Inversion  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az értékelésnek az iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések 

csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább ké-

pessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind 

a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév vé-

gén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan me-

ríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás el-

vére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 

 A 12. évfolyam kimeneti szintje: B1: 

 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a szá-

mára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár vá-

ratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stí-

lusa megfelelő. 



Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, hét-

köznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok 

és különböző stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető 

nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

 

 

 

Helyi tanterv a két tanítási nyelvű előkészítő évfolyamot tartalmazó ötéves 

gimnáziumi célnyelvi oktatáshoz 

 

I. Bevezetés 

 

A célnyelv oktatásának alapvető célja – a KER-rel összhangban – a tanulók célnyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefo-

nódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel 

és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek minden tevékenységhez, így a nyelvi kommuniká-

cióhoz is elengedhetetlenek.  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységköz-

pontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan 

fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók áll-

nak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során 

receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezés-

ében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik 

a motivációt. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi 

szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális területe, 

ahol a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyidejűleg történik. Ez a komplex képzési 

forma az átlagnál nagyobb terhet ró a tanulókra, ezért csak azoknak a tanulóknak javasolt, akik tudják 

vállalni az ezzel járó extra terhelést.  

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással kapcso-

latban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb szintű elsajátítását, 

és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a folyamatos megerősítés, a pozi-

tív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így magabiztosabban vesznek részt a szóbeli 

és az írásbeli kommunikációban.  

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a szövegér-

telmezési és -alkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a nyelvtanuló észleli az írott 

vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet és összefüggé-

sében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban megalkotja mondandóját. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható 

ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens 



nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, 

amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy min-

den nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között 

különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági formák, rituálék 

és a helyzetnek megfelelő hangnem használata is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladat-

végzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók több közisme-

reti vagy szakmai tantárgyat célnyelven sajátítanak el, és az általános képzésben részesülő tanulóknál 

lényegesen több autentikus hangzó és írott szöveget dolgoznak fel. A tanulók az intenzíven fejlődő 

nyelvtudásuknak köszönhetően egyre összetettebb tartalmú és magasabb nyelvi szintű autentikus anya-

gokat ismernek meg, ami a célnyelv használatát élményszerűvé teszi. 

A két tanítási nyelvű oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a mindennapi szóhaszná-

lat, a kommunikációs készség kialakításában, fejlesztésében. Munkája révén a tanulók nyelvhasználata 

természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő megértésében és a kizárólag célnyelvi 

kommunikációban. Az anyanyelvi lektor másik feladata a kultúraközvetítés és az interkulturális kom-

petencia fejlesztése. Közreműködésével autentikus szituációk alakulnak ki az osztályteremben, a tanu-

lók kommunikációja gördülékenyebbé válik, és folyamatosan érzékelik nyelvi fejlődésüket. 

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az ide-

gen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában fog-

lalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, valamint a kultúrák közötti kommunikáció 

iránti nyitottságot.  

A két tanítási nyelvű oktatás esetében a tantárgyközi integráció lehetőségét növeli, hogy a tanulók 

néhány közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven dolgoznak fel. Ezáltal nyilvánvalóvá válik szá-

mukra a nyelvórán kívüli nyelvhasználat és nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv 

elsajátítása során építsenek meglévő ismereteikre, személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a 

célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos területen alkalmazható.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégi-

áknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják 

és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A célnyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési 

egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az írás-

készség. A NAT és az Irányelvek általános nevelési és fejlesztési célkitűzése a középiskolai tanulmá-

nyok befejezésének idejére a KER szerinti C1 nyelvi szint, az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek pedig a következők. 

 A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az előkészítő évfolyamon, illetve 9–12. évfolyamon zajlik. 

Az előkészítő évfolyam célja, hogy a tanulók elérjék az A2–B1 szintet, azaz nyelvtudásuk lehetővé 

tegye, hogy célnyelven tanulják az iskola helyi tantervében meghatározott közismereti tantárgyakat. 

A kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskola fejlesztési céljainak és követelményeinek eléréshez 

az előkészítő évfolyamon évi 648 (heti 18) órát, a 9–10. évfolyamon heti 6, 11–12. évfolyamon heti 5 

célnyelvi órát biztosít.  

Éves óraszámok az előkészítő évfolyamot tartalmazó ötéves két tanítási nyelvű középiskolai oktatás 

esetén: A célnyelvre biztosított 648 (heti 18) óra tartalmazza a helyi tantervben meghatározott közisme-

reti tantárgyak szókincs előkészítő óráit évi 36-36 óra (heti 1-1 óra) óraszámban.  
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A célnyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban megfogal-

mazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az anya-

nyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos 

készségeleme átvihető a célnyelv tanulásába és fordítva, a célnyelv tanulása során elsajátított kompe-

tenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, 

hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismeretei, és a célnyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az 

anyanyelv használata.  

Csakúgy, mint a többi tantárgy, a célnyelvek esetében is elmondható, hogy az önálló tanulás képes-

ségének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten található autentikus 

szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott 

szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 



nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív 

feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra 

ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének állandó fejlesztéséhez szükség van arra, hogy a tanulók 

beszélgethessenek a tanulásról magáról, segítséget kapjanak a tanulási stratégiák elsajátításában, és le-

hetőségük legyen gyakorolni mind az önértékelést, mind a társértékelést. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, igé-

nyeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A nyelvtanulás a témák 

sokféleségének köszönhetően, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget kínál a 

beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség fejlesztésre. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

 

A célnyelvek tanulásának fő célján, egy idegen nyelv magas szintű elsajátításán túl az is fontos fel-

adat, hogy a tanulók a célnyelvi országok civilizációja mellett más kultúrákat is megismerjenek, elfo-

gadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is kipróbálhassanak, amelyekben a kommunikációs part-

nernek sem anyanyelve a célnyelv. 

 

Értékelési rendszer:  

 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 

A tankönyv/ tananyagkiválasztás szempontjai: 

 

8. témakörei (fő-és altémakörök) és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti fejlesztési céljai és 

feladatai, tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai; kommunikációs eszközei; fogalomkörei és 

értékelési rendszere-módjai teljes mértékben megegyeznek az érvényben lévő NAT és kerettan-

tervek előírásaival 

9. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

10. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

11. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

12. az integrált készségfejlesztés során minden kiadványunkban hangsúlyos a kultúra és civilizáció, 

mint ötödik készség, valamint a tantárgyköziség 

13. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére is kü-

lönös tekintettel a digitális kompetenciára 

14. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító témákat, feladatokat 

 

A tananyag / tankönyv lehet kurzuskönyv, készségfejlesztő könyv, vizsgára felkészítő könyv  könnyített 

vagy eredeti olvasmány, nyomtatott vagy elektronikus formában fellelhető cikk, elektronikus vagy saját 

fejlesztésű tananyag, hangzóanyag, film stb.  

 

 

II.1 Előkészítő évfolyam 



 

 Óraszám : 648 óra / év ;  (36 hét) 

           Angol célnyelv :16 óra / hét ;  

           Szakszókincs előkészítésre heti két órát kell biztosítani. 2 óra / hét 

    

Az előkészítő szakaszban nagyon intenzíven foglalkoznak a tanulók a célnyelvvel. Ez nyújt 

lehetőséget az célnyelvi, valamint az általános nyelvtanulási készségek és stratégiák gyors és hatékony 

továbbfejlesztésére.  

 A két tanítási nyelvű középiskolába különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók az előké-

szítő évfolyam végére ideális esetben eljutnak a A2/B1 szintre, hogy ugyanolyan eredményesek lehes-

senek a célnyelven tanult tantárgyak elsajátításában, mintha anyanyelvükön tanulnák azokat.  

Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és kör-

nyezetéhez kapcsolódó témák feldolgozásán keresztül valósulnak meg.  

Az előkészítő szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok (az önkeresés, az önkritikusság, a 

kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a problémameg-

oldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák a motivációt 

felkeltő és fenntartó órai tevékenységek. A motiváció fenntartása ebben a szakaszban különösen fontos, 

hiszen a tanulók az átlagnál sokkal több célnyelvi órán vesznek részt, ezért különös jelentősége van a 

változatos interakciós formáknak, a személyre szabott differenciált fejlesztésnek, a nyelvi órák elfogadó 

légkörének, a pozitív visszajelzéseknek, a konstruktív támogatásnak, valamint a tanulók számára is át-

látható értékelésnek. 

 

II.1.1. A2-es fejlesztési ciklus  Előkészítő év 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Hallott szöveg értése  

 

Előzetes tudás: Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az 

anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyakoribb fordulatokat, ha közvetlen, személyes dolgokról 

van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát alkalmaz.  

A fejlesztés tartalma  



Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óra-

vezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszköz-

használat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (pl. alapvető személyes és 

családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid hangfel-

vételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk meg-

értése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés segítségé-

vel. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 

A tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normá-

nak megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva 

és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegösz-

szefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg megértésé-

hez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: üzenetek, útbaigazítás, közlemé-

nyek, párbeszédek a médiából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, kisfilmek, rajz- és animá-

ciós filmek, történetek, versek. 

 

Szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára ismert témákról, egy-

szerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról; 



képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, illetve meg-

értse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma  

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szállás, étkezés, 

vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (pl. barátok meghívása, programok szervezése, megvita-

tása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés kifejezése, érdeklődés mások véleménye iránt, 

egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához ele-

gendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcso-

lására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok, társasjátékok, dra-

matizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós és informális párbeszé-

dek. 

 

Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, begyako-

rolt fordulatokkal röviden megnyilatkozni; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be;  

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. A tanuló 

egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél saját magáról és 

közvetlen környezetéről;  



képes megértetni magát a szintnek megfelelő témakörökben; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témák-

ról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, napirend 

és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyzetekben 

egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témakifejtés, kép-

leírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos előadás vagy prezentáció, projekt 

bemutatása. 

 

Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

A tanuló jártas a különböző szövegfajták olvasásában anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben fontos 

információkat, egyszerű, ismerős témákról írt autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a fontos információkat egyszerű magánlevelekből, e-

mailekből és rövid eseményeket leíró szövegekből. 

A fejlesztés tartalma  

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi szö-

vegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-mai-

lekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 



Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető stratégiák használata a szövegértéshez, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, 

a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra 

utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, plakátok, nyomtatvá-

nyok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetrendek, egyszerű biztonsági 

előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus magánlevelek, internetes fóru-

mok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, történe-

tek, versek, dalszövegek. 

 

Íráskészség 

 

Előzetes tudás Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik ismerete.  

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvetlen 

környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interakciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorok-

ban írásban kifejezni; 

A fejlesztés tartalma  

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek lemásolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témák-

ról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandó-

sult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, 

blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy program-

egyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (pl. megszólítás, elköszönés). 



Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet 

írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS 

rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üze-

netek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, 

instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, je-

lenetek. 

 

Szakszókincs történelem, földrajz 

Célok, fejlesztendő területek:  

 

A heti 1 órás tantárgy keretében a diákok megismerkedhetnek olyan történelem, földrajz tananyaggal 

kapcsolatos, de mégsem túl specifikus angol kifejezésekkel, amiket a mindennapi életben is tudnak 

hasznosítani, amellett hogy bevezetést kapnak a következő tanévben kezdődő angol nyelvű történelem 

illetve földrajz tárgy sajátos szókincsébe. Az órák célja, hogy a történelmi korok, a földrajz különböző 

területeinek gyakran használt szavaival és kifejezéseivel megismertesse a diákokat és ezek gyakorlásá-

val és használatával bővítse a szókincsüket. A sajátos kifejezéseken keresztül a diákok kis ízelítőt kap-

hatnak az emberi fejlődés legfőbb állomásairól, nehézségeiről, a különböző korok mindennapi életéről 

és mindenkit érintő eseményeiről illetve a földrajz  különböző részterületeinek alapfogalmairól és jelen-

ségekről. A tanév során minden témakör kidolgozása és átbeszélése után a diákok szódolgozatok for-

májában számolnak be a tudásukról. Az egyes témakörök szókincsének bemutatásában multimédiás 

anyagok vannak a segítségükre. A tantárgy keretében elsajátított szavak és kifejezések nemcsak a diákok 

szókincsét növelik, hanem az angol nyelv megtanulásához elengedhetetlen kiejtést és helyesírást is igye-

keznek fejleszteni. Ez a lehetőség mindenképpen nagy segítség számukra abban, hogy kicsit barátkoz-

zanak azzal a lehetőséggel, hogy angol nyelven tanulhatják a történelem illetve földrajz tantárgyat a 

következő tanévtől kezdve. 

  

 

II.1.2.1. Témakörök az előkészítő szakaszra 

 

 A B 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 

2 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos 

állomásai. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás.  



Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermek-

kor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

3 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek kö-

zött. 

 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

Földrajz: biotermékek. 

4 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakó-

szoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

és globálisan. 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz- és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tetek: lakóhely és környék hagyományai, az én 

falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld szép-

sége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális problémák, 

életminőségek különbségei, pl. az éhezés és a 

szegénység okai. 

5 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

pl. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek: a tudás fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 



6 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 

rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

7 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helyte-

len táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás). 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorsétter-

mekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés ha-

tása a szervezetre, relaxáció. 

8 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, inter-

net. 

Kulturális és sportélet nálunk és más orszá-

gokban. 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, ér-

telmezése. 

9 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési is-

meretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyel-

vek és vallások, egyes meghatározó jellegű or-

szágok turisztikai jellemzői. 



Utazási előkészületek, egy utazás megterve-

zése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrá-

nyai. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

 

10 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet a személyes és szakmai életben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű felfe-

dezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyeinek és kockázatainak megismerése, a neti-

kett alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

11 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Matematika: alapműveletek, grafikonok értel-

mezése. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gazda-

sági ismeretek: a jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

 

 

II.1.2.2.  Szakszókincs (történelem, földrajz) témakörök és óraszámok 

 

Történelem 

Évi óraszám: 36 

Heti 1 óra 

 

Spelling Rules (3 óra) 

Terms of Warfare (3 óra) 

Terms of Politics (3 óra) 

Terms of Society (4 óra) 

Terms of Religion (4 óra) 

Terms of Geography (4 óra) 

Practice - Historical Atlas (3 óra) 



Terms of Economy (4 óra) 

Terms of Culture (3 óra) 

Terms of Prehistory (5 óra) 

 

Földrajz 

Éves óraszám : 36 

Heti 1 óra 

 

Spelling Rules (3 óra) 

Terms of Map reading (3 óra) 

Terms of Astronomy (3 óra) 

Terms of Crust (4 óra) 

Terms of Atmosphere(4 óra) 

Terms of Human Geography (4 óra) 

Terms of Hydrosphere  (3 óra) 

Terms of Economy (4 óra) 

Terms of Agriculture (3 óra) 

Terms of Environment  (3 óra) 

Terms of Industry (2 óra) 

 

 

II.1.3. Kommunikációs eszközök 

 

1.Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 



Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce my-

self. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to meet 

you.  

Érdeklődés hogylét iránt és 

arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much bet-

ter, thanks. Not very well, I am 

afraid. 

Bocsánatkérés és arra rea-

gálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New year/Birth-

day! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double one 

eight. 

Hello, this is Mary Brown speak-

ing. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speaking  

Megszólítás személyes le-

vélben 

Dear John,  



Elbúcsúzás személyes le-

vélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

13. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedetlen-

ség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 



14. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Véleménykérés, és arra re-

agálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elisme-

rése és el nem ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? Is 

it a must? For sure? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

15. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 

Dolgok, személyek megne-

vezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 



Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bizonytalan-

ság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

16. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

17. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magya-

rázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 



18. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedetlen-

ség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

19. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Véleménykérés, és arra re-

agálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 

like it. 



Valaki igazának az elisme-

rése és el nem ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem értés Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? Is 

it a must? For sure? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

20. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 

Dolgok, személyek megne-

vezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 



Bizonyosság, bizonytalan-

ság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

21. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

22. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magya-

rázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

 

 

II.1.4 Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 



Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

 Verb patterns 

Aktív Jelenidejűség Present Simple ; Present Progressive; Presen Perfect Simple ;,Present 

Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple; Past Progressive;, Past Perfect Simple; used to 

 Jövőidejűség Going to; Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive; Past Simple Passive 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have ; Have with will; Possessive adj.; Genitive ’s ; 

Possessive pronouns 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli viszo-

nyok 

Gyakoriság How often? 

When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 Időpont 

 

 Időtartam How long? (Past simple) 

Time clauses: after, before, when, as soon as, while, until ;Already, 

yet, just 

 

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

Cardinal numbers 1-100- 

Ordinal numbers  

Countable nouns 

Uncountable nouns 

 

 

 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

Comparative and superlative of short adjectives; Irregular compara-

tive and superlative forms of adjectives 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may / expressing permission 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 Kötelezettség Have to (Past) ; must ; need 

 Tiltás Mustn’t 



 lehetőség may, might, can, could 

Logikai viszonyok  Linking words 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 ; Conditional Sentences Type 2 ; wis-

hes ; Unreal Past 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles ; Some+plural noun ; any+plural noun ; Some +singular noun  

. Any +singular noun ; Nominative and Accusative of personal 

pronouns ; Demonstrative pronouns ;  

Indefinite pronouns ; so / neither / too / either 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with present reporting verb  

Utókérdés  Question tags 

Felkiáltó mondat  Exclamatory sentences 

 

II.1.5. Óraszámok lebontva 

 

 

Tananyag , téma, készség, fogalomkör Óraszám 

Személyes vonatkozások, család, kapcsolódó kommunikációs eszközök 30 

Ember és társadalom, kapcsolódó kommunikációs eszközök 30 

Környezetünk, kapcsolódó kommunikációs eszközök 30 

Az iskola, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

A munka világa, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

Életmód, kapcsolódó kommunikációs eszközök 30 

Szabadidő, művelődés, szórakozás , kapcsolódó kommunikációs eszközök 30 

Utazás, turizmus , kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

Tudomány és technika, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

Gazdaság és pénzügyek, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Jelenidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

Múltidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

Jövőidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 



Birtoklás kifejezése, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Térbeli viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Időbeli viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Mennyiségi viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

Minőségi viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

Modalitás, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

Feltételesség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 15 

ok, okozat, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

cél, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Szövegösszetartó eszközök, kapcsolódó kommunikációs eszközök 20 

Függő beszéd, kapcsolódó kommunikációs eszközök 15 

Utókérdés, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Felkiáltó mondat, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Készségfeljeszés -  témakörökön és nyelvi fogalomkörökön átívelő , azokat 

integráló szövegértés, hallgatás, írás, beszédkészség 

30 

Összegzés, ismétlés, gyakorlás 36 

Értékelés, ellenőrzés 40 

Szakszókincs 72 

Összesen 648 

 

 

II.1.6. A fejlesztés várt eredményei az A2 fejlesztési ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni kérdéseket kiszámít-

ható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő beszéd létrehozására egyszerű, begyakorolt mondatszer-

kezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalál információkat egyszerű szövegekben, külön-

böző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján. 

 



II.2 9. évfolyam B1 (+) fejlesztési ciklus 

 

Óraszám : 216 óra/ év (36 hét)  ; 6 óra /hét 

 

II.2.1. Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Hallott szöveg értése  

 

Előzetes tudás : A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizonyos 

nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai : A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben 

is megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveit több beszélő esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális 

eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és ért-

hetően beszélnek.   

A fejlesztés tartalma  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témákról.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformációk meg-

értése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többségének meg-

értése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az ese-

mények közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló isme-

retlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének kikövetkezte-

tése. 

 



A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasítások, köz-

lemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, 

rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

Szóbeli interakció  

 

Előzetes tudásA2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az iskolával, 

otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben Egyszerű gondolatokat és információkat cse-

rél ismerős témákról 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan 

helyzetében is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggodalom, 

öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, né-

zetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságok-

kal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamá-

ció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása 

orvosnál). 



Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semleges stílusú 

nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 

elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélések, eszme-

cserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása 

 

Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, lakóhe-

lyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben a 

folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mondanivalójának szókincsét és tartalmát, és szükség 

esetén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy probléma főbb pontjait. 

A fejlesztés tartalma  

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris összekap-

csolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris ösz-

szekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 



Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begyako-

rolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés 

(pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy se-

gédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajá-

tosságainak ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét infor-

mációkat egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven 

írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek gondolatmenetének lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és kiszűri a részinformációkat. 

A fejlesztés tartalma  

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben, 

például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli kommu-

nikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 



Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve több 

szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés 

alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, használati 

utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabá-

lyok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok 

hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Íráskészség  

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen szükségletekre, élmé-

nyekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert témák-

ról. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvon-

tabb témákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és véleményéről, alátámasztja 

véleményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez tartozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket hoz létre a műfaj főbb jellegzetességeinek és 

stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma  

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témáról, 

rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolatban 

is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 



Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rákér-

dezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben megszó-

lítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási sajá-

tosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, internetes/SMS 

rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; 

üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy inter-

netes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, 

tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartal-

mazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, vissza-

igazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; 

riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, pa-

ródiák. 

 

II.2.2. Témakörök 

 

 A B 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 



2 

Személyes vonatkozások, család  

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

A család szerepe az egyén és a társadalom éle-

tében.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; generációk kapcsolata. 

Etika: ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor. 

3 

Ember és társadalom  

A másik ember külső és belső jellemzése. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága 

(barátság, szerelem, házasság). 

Női és férfi szerepek. 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek fontos-

sága az egyén és a társadalom életében 

Öltözködés, divat. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, együttér-

zés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gaz-

dasági ismeretek: a jövedelem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, re-

zsi, zsebpénz; fogyasztói társadalom, bűn és 

büntetés. 

Földrajz: biotermékek. 

4 

Környezetünk 

A lakóhely. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

A természet és az ember harmóniája. 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és ener-

giatakarékosság, újrahasznosítás. 

Ember és természet: élőhely, életközösség, vé-

dett természeti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális problé-

mák. 

5 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmá-

nyi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, is-

kolai hagyományok nálunk és a célországok-

ban. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és állam-

polgári ismeretek: a tudás fogalmának átalaku-

lása, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

6 A munka világa Matematika: gazdasági és pénzügyi nevelés. 



Diákmunka, nyári munkavállalás. A munka-

vállalás körülményei, lehetőségei itthon és más 

országokban, divatszakmák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

7 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Ételek , étkezés. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka, balesetek megelőzése, egészsé-

ges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

8 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

A szabadidő jelentősége az ember életében.  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészet szerepe a mindennapokban: szín-

ház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

Szabadidősport, veszélyes sportok. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, inter-

net. 

Az infokommunikáció szerepe a mindenna-

pokban; a könyvek, a média és az internet sze-

repe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországok-

ban. 

Földrajz: saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, más népek kultúrájának ismere-

tén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete, médiatudatosságra neve-

lés. 

Informatika: e-könyvek. 

9 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

A motorizáció hatása a környezetre és a társa-

dalomra. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

 

Fizika, A kémia tanításának 
célja és feladatai 

: fenntarthatóság, környezettudatosság a közle-

kedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság. 

 



10 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

A világháló a tanulásban, szakmában, szabad-

időben 

Rádiótelefon és elektronikus levelezés, a mé-

dia hatása a tömegekre, médiaetika. 

 

Fizika; kémia, biológia-egészségtan: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfedezések, talál-

mányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyeinek és kockázatainak megismerése, a neti-

kett alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

11 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

Fogyasztás, reklámok. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; tudatos vásárlás; pénzügyi ismeretek. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági isme-

retek: banki ügyletek, tőzsde, gazdasági prob-

lémák, a jövedelem szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

 

II.2.3. Kommunikációs eszközök 

 

Lásd: A2-es felkészítési szakasz 

 

II.2.4. Fogalomkörök 

 

Lásd : A2-es felkészítési szakasz ( Előkészítő év) 

Illetve új fogalomkörök: 

Past Perfect Progressive 

Future Progressive 

Conditional Type 3 

Wishes  

Unreal past 

Reported speech with past reporting verb 

Reported questions 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 



Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

II.2.5. Óraszámok lebontva 

 

Tananyag , téma, készség, fogalomkör Óraszám 

Személyes vonatkozások, család, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Ember és társadalom, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Környezetünk, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Az iskola, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

A munka világa, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Életmód, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Szabadidő, művelődés, szórakozás , kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Utazás, turizmus , kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Tudomány és technika, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Jelenidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Múltidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Jövőidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Birtoklás kifejezése, kapcsolódó kommunikációs eszközök 2 

Térbeli viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 2 

Időbeli viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 2 

Mennyiségi viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Minőségi viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Modalitás, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Feltételesség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

ok, okozat, kapcsolódó kommunikációs eszközök 4 

cél, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Szövegösszetartó eszközök, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Függő beszéd, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Összegzés, ismétlés, gyakorlás 20 



Értékelés, ellenőrzés 16 

Összesen 216 

 

 

II.2.6.  A fejlesztés várt eredményei a B1 fejlesztési ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős 

témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzet-

ében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős témakö-

rökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető nyelven 

írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, hétköznapi 

és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stí-

lusjegyek. 

 

 

II.3 10. évfolyam  B2 fejlesztési ciklus 

 

Óraszám : 216 óra/ év (36 hét) ; 6 óra /hét 

 

A két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelvből a középiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak 

el kell jutniuk a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es szintjére. Ez biztosítja, hogy olyan fejlődés 

valósuljon meg az általános iskolai vagy a nyelvi előkészítő év tanulmányai után eltelt két évben, amely 

lehetőséget ad a szaktárgyak növekvő nyelvi és tartalmi követelményeinek teljesítésére. Megfelelő 

alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a további két évben minden tanuló eljusson a két tanítási nyelvű 

középiskolai tanulmányok végére várható C1 szintre. 

A tanulókat komplex motiváló tényezők segítik az előrehaladásban; a nyelvórákon is foglalkoznak a 

szaktárgyak terminológiájával, míg a kommunikációs és információs technológiák ésszerű és kritikus 

alkalmazása a differenciált, személyre szabott tanulás lehetőségét biztosítja. 

A célnyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontosak a korosztályi sajátosságok (önkeresés, önkri-

tikusság, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a 

problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák a 

motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfo-

gadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értéke-

lés. 



 

II.3.1. Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Hallott szöveg értése  

 

Előzetes tudás : B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert témákhoz 

kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió és tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről 

vagy érdeklődési körének megfelelő témáról szólnak. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális 

beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka 

során előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követ-

hető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők közötti társalgást. 

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos 

előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú 

bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard dialektus 

esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, beszélgető 

műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, üzene-

tek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, szín-



darabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, informá-

ciós szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélge-

tések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Szóbeli interakció  

 

Előzetes tudás : B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi utazás során 

adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy 

mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események). 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, helyesen 

és hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos témák kö-

rében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelentőségének 

kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok értékelése 

mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, információ-

csere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos megfogalma-

zása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner véleményének 

kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való 

beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 



Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a beszél-

getésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos hatékony 

jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg megfogal-

mazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos társalgás, 

megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás: B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, álmait, remé-

nyeit, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást és bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési 

köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példákkal, érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett 

hatását; legyen természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

A fejlesztés tartalma  



Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal, ér-

vekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb ál-

talános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek vélemé-

nyeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása kö-

rülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szempontokra, a 

prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés, 

elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alap-

ján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, 

szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás : B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez, tanulásá-

hoz kapcsolódó szövegek megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a különböző szövegeknek és céloknak megfe-

lelően; 



bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti az író álláspontját, nézőpontját. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a lényeg 

megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és figyelmezteté-

sek megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és cé-

loknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meghatározása 

és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és beszá-

molókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből való 

kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók (pl. felira-

tok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfü-

zet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeret-

terjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tan-

tárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szöve-

gek. 

 

Íráskészség 

 

Előzetes tudás: B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, érdeklődési köré-

hez kapcsolódó témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdeklődési körével és tanulmányaival kapcsolatos 

számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 



követi az adott műfaj hagyományait. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő feljegyzé-

sek/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentőségének ki-

emelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák előnye-

inek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk és 

érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolása, 

bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb meg-

értés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stíluselemei-

nek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők 

írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy 

személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, 

megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális 

műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, szerződések, közle-

mények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort 



tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rap-

szövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

II.3.2. Témakörök  

 A B 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 

2 

Személyes vonatkozások, család  

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Generációk együttélése.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; generációk kapcsolata. 

Etika: ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor. 

3 

Ember és társadalom  

A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek. 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás máso-

kért. 

Ünnepek. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Törvény és rend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, együttér-

zés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gaz-

dasági ismeretek: a jövedelem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, re-

zsi, zsebpénz; fogyasztói társadalom, bűn és 

büntetés. 

Földrajz: biotermékek. 

4 

Környezetünk 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: 

Mit tehetünk környezetünkért, vagy a természet 

megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és ener-

giatakarékosság, újrahasznosítás. 

Ember és természet: élőhely, életközösség, vé-

dett természeti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális problé-

mák. 

5 

Az iskola 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarorszá-

gon és más országokban.  

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

 

Történelem, társadalmi, gazdasági és állam-

polgári ismeretek: a tudás fogalmának átalaku-

lása, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

6 A munka világa Matematika: gazdasági és pénzügyi nevelés. 



A munkavállalás körülményei, lehetőségei itt-

hon és más országokban, divatszakmák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

7 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorsétter-

mekben. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-

zak). 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek (dohány-

zás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka, balesetek megelőzése, egészsé-

ges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

8 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészet szerepe a mindennapokban: szín-

ház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok: 

sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Az infokommunikáció szerepe a mindenna-

pokban; a könyvek, a média és az internet sze-

repe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországok-

ban. 

Földrajz: saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, más népek kultúrájának ismere-

tén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete, médiatudatosságra neve-

lés. 

Informatika: e-könyvek. 

9 

Utazás, turizmus 

Közlekedés. 

A motorizáció hatása a környezetre és a társa-

dalomra. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrá-

nyai. 

Turisztikai célpontok. 

 

Fizika, kémia: fenntarthatóság, környezettuda-

tosság a közlekedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság. 

 

10 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Fizika; kémia, biológia-egészségtan: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfedezések, talál-

mányok. 



A világháló a tanulásban, szakmában, szabad-

időben 

Rádiótelefon és elektronikus levelezés, a mé-

dia hatása a tömegekre. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyeinek és kockázatainak megismerése, a neti-

kett alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

11 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági isme-

retek: banki ügyletek, tőzsde, gazdasági prob-

lémák, a jövedelem szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

 

 

 

 

II.3.3. Kommunikációs eszközök: 

 

13. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 
 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 



Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce my-

self. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to meet 

you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál elköszönés I’ll call back again later this evening. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much better, 

thanks. Not very well, I am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the window? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birth-

day! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing from 

you soon. 

 



14. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join me 

for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boyfriend 

15. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 

like it. 



Valaki igazának az elisme-

rése és el nem ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem ér-

tés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I am interested in gardening. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep sometimes. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the station? Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out tonight. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terrible. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns today? I’m planning to do so.  

16. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 



Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, then 

she phoned her friend and fi-

nally they all met at the cin-

ema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

17. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra való 

reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am very 

busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I bring 

you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? Let’s meet on 

Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 



18. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, magyaráza-

tértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little more 

slowly, please? 

Sorry, that was a bit too fast. 

Párbeszéd strukturálása: Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking to 

you. 

 

 

II.3.4. Fogalomkörök 

 

Lásd : B1 fejlesztési szakasz 

Új fogalomkörök: 

Múltidejűség : would ; Past Perfect Progressive ; was/ were going to 

Jövőidejűség : Future Perfect Simple; Future perfect Progressive 



Függő beszéd:  commands and requests 

Műveltetés Causative form 

Modalitás : múlt modals + have + past participle 

Tanácsadás :  had better , would rather 

Infinitive and Gerund ; Verb patterns 

Relative clauses 

 

II.3.5. Óraszámok lebontva 

 

 

Tananyag , téma, készség, fogalomkör Óraszám 

Személyes vonatkozások, család, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Ember és társadalom, kapcsolódó kommunikációs eszközök 15 

Környezetünk, kapcsolódó kommunikációs eszközök 15 

Az iskola, kapcsolódó kommunikációs eszközök 15 

A munka világa, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Életmód, kapcsolódó kommunikációs eszközök 15 

Szabadidő, művelődés, szórakozás , kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Utazás, turizmus , kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Tudomány és technika, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Jelenidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Múltidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Jövőidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Birtoklás kifejezése, kapcsolódó kommunikációs eszközök 2 

Térbeli viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 2 

Időbeli viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 2 

Mennyiségi viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Minőségi viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Modalitás, kapcsolódó kommunikációs eszközök 15 

Feltételesség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

ok, okozat, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 



cél, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Szövegösszetartó eszközök, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Függő beszéd, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Összegzés, ismétlés, gyakorlás 20 

Értékelés, ellenőrzés 10 

Összesen 216 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indo-

kolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud foly-

tatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki 

tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák 

előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek 

szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövege-

ket. 

A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles körében, és 

ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségek-

ből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

 

II.4.  11.  Évfolyam – B2+ fejlesztési szint 

 

Óraszám : 180 óra/év (36 hét) ; 5 óra / hét 

 

A 11. évfolyam célja, hogy a B2 szinten megszerzett tudást elmélyítse, konszolidálja illetve 

kiegészítse, elérje, hogy a tanuló írásbeli és szóbeli kommunikációja természetes és folyékony legyen, 

világosan fogalmazza meg gondolatait, törekedjen igényes nyelvhasználatra. 

 A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak 

el kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. Bár ez a kimeneti szint egy teljes szinttel az 

emelt szintű érettségi B2 szintje és két szinttel a középszintű érettségi B1-es szintje felett van, a sikeres 

vizsga érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 



felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék a 

feladattípusokat és az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat 

önértékelésük során.. 

 

 

II.4.1.  Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás Lásd: B2 fejlesztési szint 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett jelentéstartalommal is rendelkező hosszú szö-

veget is megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között folyó összetett interakciót, és érzékelje a 

sugallt attitűdöket és a beszélők közötti kapcsolatot; 

A fejlesztés tartalma  

Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett témák esetében 

is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megértése, még 

elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed követése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és szolgálta-

tásokról szóló bemutatók megértése. 

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak utalnak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, üzene-

tek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, szín-

darabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, informá-

ciós szolgálatok), telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos előadások, prezentá-

ciók, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás, médiaközlemények (pl. 

időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír). 

 

Szóbeli interakció  

 

Előzetes tudás: B2 



 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén követni a mások között zajló összetett interakciót, 

és hozzászólni még elvont, összetett és ismeretlen témákhoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 

A fejlesztés tartalma 

Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a különböző megkö-

zelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle ügyben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, véleményük kikérése, 

hatékony együttműködés. 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott téma segítség 

nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfelelő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljából. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok kikövet-

keztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, annak érdek-

ében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg gondolkodik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával való pót-

lása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és 

célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos társalgás, 

megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita. 

 

Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás: B2 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 



A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes módon, majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett témákról, fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le megfe-

lelően a beszédét; 

a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje ki a felmerülő problémát, és fogalmazza át mon-

danivalóját; 

A fejlesztés tartalma 

Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. 

Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a mondanivaló át-

fogalmazása. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő stratégiák al-

kalmazásával. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés, 

elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alap-

ján), projektek bemutatása, hallgatóság előtti megnyilvánulás (előadás iskolában, szórakoztatás, bemu-

tató stb.), párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmá-

csolás ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás:B2 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és fontosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket és érzéseket; 

A fejlesztés tartalma  

Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 



Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett útmutatás 

megértése.  

Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, hogy érdemes-

e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  

Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók, összetett 

használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), 

tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, elektro-

nikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, elbeszélő 

szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom. 

 

Íráskészség 

 

Előzetes tudás:B2 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesztett szövegeket írni összetett témákról a lényeges 

kérdéseket hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 

kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivatalos stílus jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak 

és az olvasónak megfelelő stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikáljon a címzettel rugalmasan és hatékonyan; 

A fejlesztés tartalma 

Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények kifejtése hivatalos levélben. 

A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések készítése bármilyen 

szituációban. 



Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott 

szövegről jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvégzése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők, 

jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt 

tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, megállapodások, szerződések, közlemények, 

cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, 

bejegyzések közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 

paródiák, poszterek készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő 

cikkek, kifejtő, érvelő, magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél. 

 

 

II.4.2 Ajánlott témakörök  

 

 A B 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 

2 

Személyes vonatkozások, család  

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom éle-

tében.  

Családon belüli viszonyok, szerepek. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; generációk kapcsolata. 

Etika: ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor. 

3 

Ember és társadalom  

A másik ember külső és belső jellemzése. 

Barátság, emberi kapcsolatok, házasság. 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek út-

keresése. 

Divat. Életstílus. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, együttér-

zés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gaz-

dasági ismeretek: a jövedelem szerepe a csa-



 ládban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, re-

zsi, zsebpénz; fogyasztói társadalom, bűn és 

büntetés. 

Földrajz: biotermékek. 

4 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakó-

szoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és ener-

giatakarékosság, újrahasznosítás. 

Ember és természet: élőhely, életközösség, vé-

dett természeti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális problé-

mák. 

5 

Az iskola 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarorszá-

gon és más országokban.  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága. 

 

Történelem, társadalmi, gazdasági és állam-

polgári ismeretek: a tudás fogalmának átalaku-

lása, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

6 

A munka világa 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itt-

hon és más országokban, divatszakmák. 

Matematika: gazdasági és pénzügyi nevelés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

7 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Étkezési szokások. 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Gyorséttermek. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka, balesetek megelőzése, egészsé-

ges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

8 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

A szabadidő jelentősége az ember életében.  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok: 

sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, inter-

net. 

Földrajz: saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, más népek kultúrájának ismere-

tén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete, médiatudatosságra neve-

lés. 

Informatika: e-könyvek. 



9 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrá-

nyai. 

Turisztikai célpontok. 

 

Fizika, kémia: fenntarthatóság, környezettuda-

tosság a közlekedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság. 

 

10 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Média. 

Fizika; kémia, biológia-egészségtan: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfedezések, talál-

mányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyeinek és kockázatainak megismerése, a neti-

kett alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

11 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás. Fogyasztói társadalom. 

Reklámok 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; tudatos vásárlás; pénzügyi ismeretek. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági isme-

retek: banki ügyletek, tőzsde, gazdasági prob-

lémák, a jövedelem szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

II.4.3 Kommunikáció 

Lásd: B2 szint 

Illetve: 

Önálló témakifejtés, véleménykifejtés és vita során alkalmazott eszközök. 

Establishing the topic, speculating, deducting  

Discussing pros and cons 

Persuading the other person 

Presenting arguments 

Topic presentation 

Expressing opinions 

Példák: 

I’d like to begin by saying… 

The first thing I’d like to say is that…. 



In my view…. 

To give an example of….. 

One positive aspect of …. is that…. 

As for the disadvantages,…. 

Presumably,…. 

It’s hard to say whether …. or …. 

The main problem is that ….. 

I am absolutely convinced that ….. 

It is important to bear in mind that….. 

I couldn’t agree more …. 

As far as I’m concerned…. 

However, this does not alter my view that ….. 

II.4.4. Fogalomkörök 

Lásd: B2 szint 

Új, illetve magasabb szintre emelt  fogalomkörök: 

Logikai viszonyok: Nominal clauses;  Mixed conditionals; unreal tenses 

Függő beszéd: Reporting verbs 

Szórendcsere : Inversion 

Question forms- embedded questions 

Modalitás: Speculating: present, past  and future 

Passzív: Passive: advanced structures 

Word formation 

 

II.4.5. Óraszámok 

 

Tananyag , téma, készség, fogalomkör Óraszám 

Személyes vonatkozások, család, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Ember és társadalom, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Környezetünk, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Az iskola, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

A munka világa, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Életmód, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 



Szabadidő, művelődés, szórakozás , kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Utazás, turizmus , kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Tudomány és technika, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Gazdaság, pénzügyek 10 

Jelenidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Múltidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Jövőidejűség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Mennyiségi viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Minőségi viszonyok, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Modalitás, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Feltételesség, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

ok, okozat, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

cél, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Szövegösszetartó eszközök, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Függő beszéd, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Összegzés, ismétlés, gyakorlás 10 

Értékelés, ellenőrzés 10 

Összesen 180 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén 

B2+  (Upper-Intermediate) 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú szövegek széles körében.  

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül hogy feltűnően gyakran keresgélné 

a szavakat. Társasági és szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan meg-

fogalmazza gondolatait és véleményét. 

A témákat világosan mutatja be úgy, hogy az egyes alpontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű szövegeket, és észleli a stílusbeli különbségeket.  

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget alkot, és eközben alkalmazza a szö-

vegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket.  

 

 

II.5  12.évfolyam C1-es fejlesztési szint 



 

Óraszám: 160 óra / év (32 hét)  ; 5 óra / hét 

 

II.5.1. Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

 

A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 

12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtu-

dásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész éle-

tükön át. 

A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. Bár ez a kimeneti szint egy teljes szinttel az emelt 

szintű érettségi B2 szintje és két szinttel a középszintű érettségi B1-es szintje felett van, a sikeres vizsga 

érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék a feladattípusokat és az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során. 

A tanulók motivációját növeli, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvórai munka segíti a 

szaktárgyi tartalmak elsajátítását. Továbbra is fontos motiváló tényező a kommunikációs és információs 

technológiák használata, amely tovább segíti az egyéni érdeklődés kielégítését.  

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti utolsó 

tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, 

például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, követelményeket 

feltáró feladatokkal. 

 

 

Hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás:B2+ 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett jelentéstartalommal is rendelkező hosszú szö-

veget is megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között folyó összetett interakciót, és érzékelje a 

sugallt attitűdöket és a beszélők közötti kapcsolatot; 

A fejlesztés tartalma  

Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett témák esetében 

is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 



A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megértése, még 

elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed követése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és szolgálta-

tásokról szóló bemutatók megértése. 

Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és idiomatikus kifejezéseket.  

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak utalnak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílusrétegbeli váltásoknak megértése és 

használata. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

Szóbeli interakció  

 

Előzetes tudás: B2+ 

 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén követni a mások között zajló összetett interakciót, 

és hozzászólni még elvont, összetett és ismeretlen témákhoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, majdnem erőfeszítés nélkül; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és reagáljon ellenérvelésekre; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben le-

gyen képes zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezésére, fenntartására és lezárására vizuális és 

verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a különböző megkö-

zelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az ellenérvekre. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle ügyben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, véleményük kikérése, 

hatékony együttműködés. 

Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma megoldásának 

során. 



Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott téma segítség 

nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfelelő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljából. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok kikövet-

keztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, annak érdek-

ében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg gondolkodik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával való pót-

lása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és 

célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos társalgás, 

megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita. 

 

 

Összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás: B2+ 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes módon, majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett témákról, fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le megfe-

lelően a beszédét; 

a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje ki a felmerülő problémát, és fogalmazza át mon-

danivalóját; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyzetekben le-

gyen képes önálló beszéd létrehozására, önálló témakifejtésre. 

A fejlesztés tartalma 

Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 

Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. 

Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. 



A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.  

A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a mondanivaló át-

fogalmazása. 

A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó 

használata. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő stratégiák al-

kalmazásával. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés, 

elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alap-

ján), projektek bemutatása, hallgatóság előtti megnyilvánulás (előadás iskolában, szórakoztatás, bemu-

tató stb.), párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, informális tolmá-

csolás ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás:B2+ 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és fontosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket és érzéseket; 

legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek általános vagy részinformációinak 

megértésére. 

A fejlesztés tartalma  

Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 

Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett útmutatás 

megértése.  



Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, hogy érdemes-

e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  

Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók, összetett 

használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), 

tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, elektro-

nikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, elbeszélő 

szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom. 

 

Íráskészség 

 

Előzetes tudás:B2+ 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesztett szövegeket írni összetett témákról a lényeges 

kérdéseket hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 

kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivatalos stílus jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak 

és az olvasónak megfelelő stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikáljon a címzettel rugalmasan és hatékonyan; 

legyen képes az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására és az értékelési kritériumok al-

kalmazására. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos levélben. A 

nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartal-

mazó nyelvhasználatot. A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. Kiegészítő gondolatok, érvek, pél-

dák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. 



Hivatalos hangvételű beszámoló írása. 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések készítése bármilyen 

szituációban. 

Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott 

szövegről jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvégzése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők, 

jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt 

tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, megállapodások, szerződések, közlemények, 

cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, 

bejegyzések közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 

paródiák, poszterek készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő 

cikkek, kifejtő, érvelő, magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél. 

 

II.5.2. Témakörök 

 

 A B 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 

2 

Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok.  

Házasság és egyéb együttélési formák. Gyer-

meknevelés. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

A család szerepe az egyén és a társadalom éle-

tében.  

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; generációk kapcsolata. 

Etika: ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor. 



Családi munkamegosztás, szerepek a család-

ban, generációk együttélése.  

3 

Ember és társadalom  

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek út-

keresése. 

Az ünnepek fontossága az egyén és a társada-

lom életében 

Öltözködés, divat, az öltözködés mint a társa-

dalmi hovatartozás kifejezése. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága 

(barátság, szerelem, házasság). 

Női és férfi szerepek. 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás máso-

kért. 

Morális kérdések.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek kö-

zött, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok ke-

zelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, együttér-

zés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gaz-

dasági ismeretek: a jövedelem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, re-

zsi, zsebpénz; fogyasztói társadalom, bűn és 

büntetés. 

Földrajz: biotermékek. 

4 

Környezetünk 

A lakóhely és környéke fejlődésének problé-

mái.. 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Globális kihívások és problémák 

Természeti katasztrófák 

Környezetünk. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és ener-

giatakarékosság, újrahasznosítás. 

Ember és természet: élőhely, életközösség, vé-

dett természeti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális problé-

mák. 

5 

Az iskola 

Iskolatípusok és iskolarendszer.  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és állam-

polgári ismeretek: a tudás fogalmának átalaku-

lása, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 



Az ismeretszerzés különböző módjai. Módsze-

rek. 

Nyelvtanulás. 

 

6 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás,  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás. 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei 

itthon és más országokban, divatszakmák.  

Munkanélküliség. 

Munkavállalás körülményei 

Matematika: gazdasági és pénzügyi nevelés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

7 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Étkezés, vegetarianizmus. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-

zak). 

A gyógyítás egyéb módjai. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek (dohány-

zás, alkohol, internet, drog stb.). Életünk és a 

stressz. 

Kiegyensúlyozott étrend jelentősége 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka, balesetek megelőzése, egészsé-

ges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

8 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

A szabadidő jelentősége az ember életében.  

Élsport, veszélyes sportok. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, inter-

net. 

A művészet szerepe a mindennapokban. 

Tömegkommunikációs eszközök. 

Az infokommunikáció szerepe a mindenna-

pokban; a könyvek, a média és az internet sze-

repe, hatásai. 

Földrajz: saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, más népek kultúrájának ismere-

tén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete, médiatudatosságra neve-

lés. 

Informatika: e-könyvek. 



 

9 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Az idegenforgalom jelentősége.  

A motorizáció hatása a környezetre és a társa-

dalomra. 

Célnyelvi kultúrák. 

Fizika, kémia: fenntarthatóság, környezettuda-

tosság a közlekedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság. 

 

10 

Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és 

negatív hatása a társadalomra, az emberiségre. 

Az orvostudomány fejlődése (klónozás, gén-

technika stb.). 

Médiaetika. 

 

Fizika; kémia, biológia-egészségtan: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfedezések, talál-

mányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyeinek és kockázatainak megismerése, a neti-

kett alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

11 

Gazdaság és pénzügyek 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Az Európai Unió. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; tudatos vásárlás; pénzügyi ismeretek. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági isme-

retek: banki ügyletek, tőzsde, gazdasági prob-

lémák 

II.5.3. Kommunikáció 

Lásd: B2+ szint 

 

II.5.4. Fogalomkörök 

Lásd: B2+ szint  

Illetve: 

Inversion 

Emphasis 

Text features, text organisers 

Unreal tenses and subjunctives 

Tense consolidation 

Articles (advanced) 

Participles 



Clauses of reason, result, concession, comparison, time 

Advanced infinitive and gerund structures 

Adverbs (advanced) 

 

II.5.5.  Óraszámok 

 

Tananyag , téma, készség, fogalomkör Óraszám 

Személyes vonatkozások, család, kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Ember és társadalom, morális kérdések; kapcsolódó kommunikációs esz-

közök 

10 

Környezetünk, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Az iskola, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

A munka világa, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Életmód, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Szabadidő, művelődés, szórakozás , kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Utazás, turizmus , kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Gazdaság, pénzügyek 10 

Tudomány és technika, kapcsolódó kommunikációs eszközök 10 

Inverzió, nyomaték 5 

Feltételesség, kötőmód kapcsolódó kommunikációs eszközök 5 

Igenevek, mellékmondatok 5 

Szövegösszetartó eszközök, határozók kapcsolódó kommunikációs eszkö-

zök 

10 

Összegzés, ismétlés, gyakorlás, vizsgafelkészülés 30 

Értékelés, ellenőrzés 10 

Összesen 160 

 

A fejlesztés várt eredményei a ciklus végén 

C1 nyelvi szint 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú szövegek széles körében akkor 

is, ha nem világosan tagoltak, és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 



A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül hogy feltűnően gyakran keresgélné 

a szavakat. Társasági és szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan meg-

fogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők gondolataihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes alpontokat összekapcsolja, a 

szempontokat kifejti, és a végén mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli különbsége-

ket. Megérti a szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak az érdek-

lődési köréhez. 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget alkot, és eközben megbízhatóan 

alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett témák-

ról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. Megválasztja az olvasónak 

megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek. 

 

 Helyi tanterv a két tanítási nyelvű  középiskolai célnyelvi civilizáció 
tantárgy oktatásához 
 

 

I. Bevezetés 

 

Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tan-

tárgy tanításának az a célja, hogy a célnyelv használatával a tanulók tájékozottá váljanak a célnyelvi 

ország legtágabb értelemben vett kultúrájában. Ez felöleli a célország földrajzát, gazdaságát, társadalmi 

viszonyait, történelmét, tudománytörténetét, tudományos-technikai vívmányait, irodalmát, művészetét, 

valamint a mindennapi élet kultúráját is. A tantárgy kiváló lehetőséget kínál a tantárgyközi integráció 

megvalósítására és a célnyelv iránti érdeklődés fenntartására.  

A műveltségi tartalmak feldolgozása a kulcskompetenciák fejlesztésével együtt hozzájárul a tanulók 

személyiségfejlődéséhez; az önálló ismeretszerzés, a tájékozódás, a véleményformálás képessége mel-

lett csiszolja a társas kompetenciákat; növeli az elfogadás, a tolerancia képességét; fejleszti a célnyelvi 

kommunikációs kompetenciát. 

A célnyelvi civilizáció tantárgy − komplex jellegéből fakadóan – a tanulók életkorához igazítva szin-

tetizálja a NAT nevelési célkitűzéseit.  

A tanulók a tanulmányozott ország kultúrájának jellegzetességeit összehasonlítják a magyar kultúra 

értékeivel, így kiteljesedik az egyetemes és a magyar műveltségről alkotott képük, és el tudják helyezni 

a célnyelvi kultúrát a magyarság kultúrájával együtt az egyetemes értékrendben. Tanulmányaik segítsé-

gével felfedezik és megértik a célországban honos etikai elveket, és összevetik ezeket a különböző kul-

túrák – köztük saját nemzetük – etikai elvárásaival, így gazdagodik erkölcsi világképük. 

A tanulók értelmezik az anyanyelvi kultúrától eltérő társadalmi szokásokat és szabályokat (udvari-

assági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok), ezáltal 

hatékonyabb kapcsolatteremtésre lesznek képesek magánemberként és munkájuk során is.  



A célnyelvi civilizáció tantárgy tartalma megköveteli a folyamatos tájékozódást a célnyelvi ország 

hírforrásaiban. A tanulók nyomon követhetik a változásokat, megérthetik az egyes országok fejlődésé-

nek folyamatát, közben pedig gyakorolják a digitális és hagyományos médiumok használatát. Eleinte 

segítséggel, később önállóan értékelik a talált információk hitelességét. A hagyományos könyvtárhasz-

nálatot is gyakorolják, hogy magabiztosan tudjanak tájékozódni az idegen és a magyar nyelvű könyvtári 

gyűjtemények anyagaiban.  

A célnyelvi civilizáció tanulása valós élethelyzetekre készíti fel a tanulókat, feladatok megoldása 

során fejleszti a problémamegoldó képességet. A tanulók információszerzés közben megtanulnak a cél-

nyelven jegyzetelni, rendszeresen használják az önálló, áttekinthető, lényegkiemelő jegyzetelési techni-

kákat a hangzó és az írott szövegek feldolgozásakor. Civilizációs tanulmányaik hozzájárulnak ahhoz, 

hogy gondolataikat, megállapításaikat kifejezzék és szabatosan indokolják a célnyelven. A tantárgy jó 

lehetőséget kínál a kooperatív tanulási technikák alkalmazására (mozaik módszer, projektmunka, szak-

értői csoport stb.).  

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy komplex jellegéből adódóan számos kulcskompetencia fejlesztését 

támogatja. A tanulók idegen nyelvű kommunikációja hitelesebbé válik azáltal, hogy szociokulturális 

ismereteik és interkulturális készségeik fokozatosan fejlődnek, gyakorlatot szereznek a kultúrák közötti 

párbeszédben. Ezek a készségek később is nagy segítséget jelentenek a kapcsolatteremtésben és a kap-

csolatok fenntartásában, valamint a munkaerőpiacon való helytállásban. 

Megismerik a célnyelvi ország történelmének kulcsfontosságú eseményeit, az állam demokratikus 

felépítését, az állampolgári jogokat, az aktuális politikai és társadalmi törekvéseket. Megtanulják az em-

beri jogok tiszteletét, az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség megbecsülését. Tá-

jékozódnak más országok kulturális örökségéről az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a 

bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti 

kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével.  

Az önálló és csoportos problémamegoldó tevékenységek, a kooperatív módszerek alkalmazása fel-

készíti a tanulókat a csoportban folyó közös munkavégzésre. Megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak 

társaikhoz, hogyan osszák meg ismereteiket, hogyan fogadják el, vagy hogyan vitassák mások vélemé-

nyét. Kialakul reális önértékelésük, megtanulják elfogadni a kritikát, és mások értékelésének kulturált 

módját is gyakorolhatják. A folyamat eredményeképpen fejlődik személyiségük, erősödik belső moti-

vációjuk, és kialakulnak önálló tanulási stratégiáik, ami az egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen 

feltétele.  

 

Az Irányelvek szerint a két tanítási nyelvű  képzés a 9–10. évfolyamon heti 1 óra, a 11–12. évfolya-

mon heti 2 óra. A középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy nem építhet az általános iskolai célnyelvi 

civilizáció tantárgyra, így a készségeket és ismereteket a középiskolában kell elsajátítani.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy fejlesztési feladatai: 

1. Ismeretszerzés célnyelven 

2. Kritikai gondolkodás 

3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

4. Tájékozódás időben és térben 

 

 



1. Ismeretszerzés célnyelven 

 

9–10. évfolyam 

 

 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, célnyelven írott, vagy audio(vizuális) forrásokból, statisz-

tikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, képi forrásokból. A megszerzett ismeretek rendsze-

rezése, értelmezése. 

Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) készítése. 

Információgyűjtés célnyelven az adott témához a különböző szövegekből, médiumokból. Az informá-

ciók értelmezése, a lényeges információk felismerése és rendszerezése. A különböző típusú forrásokból 

származó információk összevetése. Jegyzetkészítés, tartalmi összefoglalók és vázlatok írása célnyelven. 

Autentikus szövegek, filmek és képi források (fényképek, karikatúrák stb.) felhasználása a célországok-

ban élő emberek gondolkodásmódjának, szokásainak, életvitelének megértéséhez és bemutatásához. 

Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok, használata mind nyomtatott, mind digitális formá-

tumban. 

Az olvasottak alapján lényeget kiemelő vázlat és jegyzet készítése célnyelven. 

Közös, majd önálló forráskeresés célnyelven az internet lehetőségeit felhasználva. Ezen digitális forrá-

sok felhasználása, azok előnyeinek, korlátainak és kockázatainak ismeretével. 

 

11–12. évfolyam 

 

Ismeretszerzés célnyelven írott, vagy hallott forrásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, di-

agramokból, szépművészeti és képzőművészeti alkotásokból, képi forrásokból. 

Önálló információgyűjtés célnyelven az adott témához a különböző médiumokból, az információk ön-

álló értelmezése, összevetése, az ismeretlen nyelvi elemek jelentésének kikövetkeztetése, lényeges és 

specifikus információk felismerése, kiemelése, rendszerezése és értékelése, valamint különböző típusú 

forrásokból származó információk összevetése. Önálló jegyzetkészítés célnyelven. 

Szépirodalmi és képzőművészeti alkotások, filmek és képi források (fényképek, karikatúrák stb.) fel-

használása a célországokban élő emberek gondolkodásmódjának, szokásainak, életvitelének megértésé-

hez és bemutatásához. 

Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok használata.  

Az olvasottak alapján lényeget kiemelő jegyzetek készítése célnyelven.  

Az interneten található digitális források önálló felhasználása, azok előnyeinek, korlátainak és kockáza-

tainak ismeretével. 

 

2. Kritikai gondolkodás 

 

 

9–10. évfolyam 

 



A célnyelvi országok hazánkétól eltérő sajátosságainak felismerése. A célnyelvi országok társadalmi 

berendezkedéséről szerzett ismeretek alapján társadalmi, erkölcsi problémák felismerése, megfogalma-

zása. 

Adott témával kapcsolatos eltérő vélemények felismerése és értékelése. Tények és vélemények megkülön-

böztetése a hagyományos és a digitális médiumokban. 

Igaz történetek és legendák valóságtartalmának, összefüggéseinek vizsgálata. 

Különböző források vizsgálata a hitelesség szempontjából. 

Kérdések, felvetések önálló megfogalmazása a célnyelvi országokról tanult ismeretek kapcsán. Az egyes 

társadalmi jelenségek hátterének, okainak keresése. 

A kultúrák és értékrendek közötti különbségek felismerése, összehasonlítása. 

 

11–12. évfolyam 

 

A célnyelvi országok társadalmi, politikai, erkölcsi problémáinak felismerése, megfogalmazása, a tanult is-

meretek problémaközpontú elrendezése. 

A lényeg kiemelése, tételmondat megfogalmazása, szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempont 

szerint. 

Sorsdöntő események hatásainak elemzése. 

Elfogultság, manipulatív szándékok, érvelési hibák felismerése a hagyományos és digitális médiumokban. 

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálata a hitelesség szempontjából. 

Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi jelenségekről, azok hátteréről, okairól, érvek gyűjtése a felte-

vések mellett és ellen, valamint azok kritikai értékelése. 

A kultúrák és értékrendek közötti különbségek felismerése, összehasonlítása a saját kultúrával és értékrend-

del. 

 

3.Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

 

9–10. évfolyam 

 

Összefüggő szöveg alkotása írásban és szóban a célnyelvi országokról kulcsszavak, kifejezések felhasz-

nálásával. 

Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven változatos források alapján, adott szempontok szerint. 

A téma előnyös és hátrányos jellemzőinek felismerése. A tény és a vélemény megkülönböztetése. 

Részvétel informális vitákban. Cáfolat és ellenérvek megfogalmazása. 

Saját vélemény megfogalmazása, a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése, véle-

ménykülönbségek tisztázása. 

Fogalmazás írása valamely tanult témakörben, összehasonlítás. 

 

11–12. évfolyam 

 



Összefüggő szöveg alkotás önállóan írásban és szóban a célnyelvi országokra jellemző fogalmak azo-

nosításával és helyes használatával.  

Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven változatos forrásokból származó szövegek alapján, megfelelő 

szó- és mondathangsúlyozással, interferencia nélkül. 

Az érvelés szerkezetének, a bizonyítás módjainak ismerete, cáfolat és ellenérvek megfogalmazása, érv-

rendszer felépítése, logikus és tárgyilagos érvelés. Részvétel formális és informális vitákban, döntésho-

zatali folyamatokban. 

Saját vélemény érthető, árnyalt megfogalmazása, mások érvelésének megértése, elfogulatlan összefog-

lalása, véleménykülönbségek tisztázása, saját álláspont továbbfejlesztése. 

Esszé- és újságcikkírás; saját nézőpont kifejtése, ellentétes álláspontok ütköztetése, a probléma világos 

megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, következtetések levonása. 

 

4.Tájékozódás időben és térben  

 

9–10. évfolyam 

 

A célnyelvi országok és fontosabb városaik, történelmi helyszínek azonosítása térképen. 

Kronológiai adatok rendezése, események csoportosítása korok szerint. A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző (pl. népsűrűséget, vallási megoszlást ábrázoló) térképekről. 

A földrajzi környezet életmódra, a szokásokra gyakorolt hatásának felismerése. A földrajzi, történelmi, 

társadalmi események közötti összefüggések felismerése. 

A tanultak elhelyezése egy kiemelt időponthoz képest. Események, jelenségek leolvasása történelmi 

térképekről, elhelyezésük a megfelelő történelmi korszakban, kronológiai számítások. 

Párhuzamok és különbözőségek keresése Magyarország és a célország(ok) szokásai, hagyományai, tár-

sadalmi eseményei között térben és időben. 

 

 

11–12. évfolyam 

A célországok fejlődése, kultúrája szempontjából fontos helyszínek azonosítása a térképen. 

Különböző korszakok térképeinek összehasonlítása, a történelmi tér változásainak leolvasása különböző 

(pl. népsűrűséget, vallási megoszlást ábrázoló) térképekről. 

A földrajzi környezet szerepe az egyes kultúrák és államok kialakulásában. Geopolitikai következmé-

nyek megfogalmazása. 

Tájékozódás a történelmi időben. 

A célországok fejlődése szempontjából fontos események időrendi sorrendbe állítása, néhány dátum 

ismerete, kronológiai számítások.  

A célországok történelmének összevetése a magyar történelem (eltérő) időbeli ritmusával és a kölcsön-

hatások elemzése. 

 

 



Évfolyam: 9 

 

Tanítási hét: 36  

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

Új anyag: 26 

Ismétlés: 6 

Dolgozatírás, javítás: 4 

 

Témakörök: 

 

 

 

1. A célnyelvi országok államformáinak, legfontosabb szimbólumainak (zászló, címer) megisme-

rése. (2 óra) 

2. Diákélet, iskolai szokások a célnyelvi országokban (3 óra) 

3. A célországban élő emberek hétköznapjairól, szokásairól, a mindennapi élete, jellemző életkö-

rülményei (3 óra) 

4. A legfontosabb nemzeti ünnepek eredete, ünneplésük módja és szimbólumai (3 óra) 

5. Családi ünnepeket (3 óra) 

6. Tipikus tájjellegű ételek és italok; egy-egy tipikus étel elkészítési módja, receptje (3 óra) 

7. A célországra jellemző nemzeti sportokat (3 óra) 

8. A kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások bemutatása (3 óra) 

9. A vidéki és a városi életmód jellegzetességei. (3 óra) 

 

 

Oktatási- nevelési  célkitűzések várt eredményei: 

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedő szerepet játszik a kulcskompetenciák fejlesztésében, a ne-

velési célok elérésében. A tanítás során kulturális, technikai, történelmi, művészeti és természettudomá-

nyos ismeretekhez jutnak a tanulók. A cél az ok-okozati összefüggések felismerése, az egyes esemé-

nyek, szokások, jelenségek összehasonlítása. A saját és a célnyelvi kultúrák megismerése, összehason-

lítása révén bővül a tanulók műveltsége, szélesedik látókörük, így fokozatosan kialakul elfogadó maga-

tartásuk, és megbecsüléssel tekintenek az eltérő kultúrákra.  

A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik a célnyelvi országok történelmét, gazdaságát, ha-

gyományait, kultúráját, művészetét. Párhuzamot vonnak ezek hazai vonatkozásaival, s megtanulják a 

célnyelvi és a magyarországi jellemzőket összehasonlítani, bemutatni.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a célnyelv, így an-

nak készségszintű felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetőséget. A tantárgy tartalma szoros 



kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. A célnyelvi ország sokoldalú megismerése természe-

tes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára földrajzi, történelmi, képzőművészeti, irodalmi isme-

reteik kreatív és interaktív felhasználásához.  

A tananyag feldolgozása közben lehetőséget kapnak arra is, hogy a tanulók pár- és csoportmunkával, 

illetve a projektfeladatok során kibontakoztathassák kreativitásukat, felkészüljenek az önálló kutató-

munkára, az egyéni és csoportos előadásokra. A tanulók megfogalmazhatják feltevéseiket, következte-

téseiket, gyakorolhatják a kulturált vitát, a tényeken alapuló érvelést.  

 

Évfolyam:  1o 

 

Tanítási hét:  36 

Heti óraszám: 1 

Éves óraszám: 36 

Új anyag:  26 

Ismétlés:  6 

Dolgozatírás, javítás: 4 

 

Témakörök: 

 

1. A célnyelvi országok jellegzetességei (3 óra) 

2. A legmeghatározóbb történelmi események és az azokhoz köthető legfontosabb személyek (5 

óra) 

3. Kiemelkedő történelmi személyiségek megismerése, hatásuk az ország életére. (3 óra) 

4. Népszokások, kialakulásuk és a hozzájuk kapcsolódó hiedelmek. (2 óra) 

5. A célországra jellemző nemzeti sportokat (2 óra) 

6. A kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások bemutatása. (2 óra) 

7. A vidéki és a városi életmód jellegzetességei. (2 óra) 

8. Földrajzi helyzet, az éghajlat és az időjárási viszonyok (2 óra) 

9. Jelentős ipari találmányok, feltalálók, ezeknek az ország gazdaságára gyakorolt hatása (2 óra) 

10. A célnyelvi ország néhány kiemelkedő fontosságú turisztikai látványossága (3 óra) 

 

Oktatási- nevelési  célkitűzések várt eredményei: 

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedő szerepet játszik a kulcskompetenciák fejlesztésében, a ne-

velési célok elérésében. A tanítás során kulturális, technikai, történelmi, művészeti és természettudomá-

nyos ismeretekhez jutnak a tanulók. A cél az ok-okozati összefüggések felismerése, az egyes esemé-

nyek, szokások, jelenségek összehasonlítása. A saját és a célnyelvi kultúrák megismerése, összehason-

lítása révén bővül a tanulók műveltsége, szélesedik látókörük, így fokozatosan kialakul elfogadó maga-

tartásuk, és megbecsüléssel tekintenek az eltérő kultúrákra.  



A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik a célnyelvi országok történelmét, gazdaságát, ha-

gyományait, kultúráját, művészetét. Párhuzamot vonnak ezek hazai vonatkozásaival, s megtanulják a 

célnyelvi és a magyarországi jellemzőket összehasonlítani, bemutatni.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a célnyelv, így an-

nak készségszintű felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetőséget. A tantárgy tartalma szoros 

kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. A célnyelvi ország sokoldalú megismerése természe-

tes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára földrajzi, történelmi, képzőművészeti, irodalmi isme-

reteik kreatív és interaktív felhasználásához.  

A tananyag feldolgozása közben lehetőséget kapnak arra is, hogy a tanulók pár- és csoportmunkával, 

illetve a projektfeladatok során kibontakoztathassák kreativitásukat, felkészüljenek az önálló kutató-

munkára, az egyéni és csoportos előadásokra. A tanulók megfogalmazhatják feltevéseiket, következte-

téseiket, gyakorolhatják a kulturált vitát, a tényeken alapuló érvelést.  

  

Évfolyam:    11 

 

Tanítási hét:  36 

Heti óraszám:     2 

Éves óraszám: 72 

Új anyag:   62 

Ismétlés:    4 

Dolgozatírás, javítás: 6 

 

Témakörök: 

 

1. A célnyelvi ország földrajzi fekvése, felszíne, felszínformái, tájegységei és legfontosabb víz-

rajzi jellemzői - statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok, hagyományos és online térképek 

alapján (4 óra) 

2. Az éghajlat és az időjárás változásának és a célnyelvi ország legjellemzőbb élővilágának isme-

rete (4 óra) 

3. Nemzeti jelképek (zászlók, címerek) és szimbolikájuk értelmezése. (4 óra) 

4. Népességi adatok (lakosságszám, népsűrűség) elemzése térkép alapján. (3 óra) 

5. A népesség eloszlásának területi sajátosságai, ennek természeti, társadalmi, gazdasági okai és 

következményei; a bevándorlók szerepe az egyes célnyelvi országok népességének alakulásá-

ban, valamint a bevándorlás és a bevándorlás korlátozásának okai (4 óra) 

6. A célnyelvi ország leghíresebb városainak, turisztikai központjainak, nevezetességeinek meg-

ismerése, bemutatása (4 óra) 

7. A célnyelvi ország gazdasági adottságainak és jellemzőinek, főbb gazdasági ágazatainak, a világ 

társadalmi-gazdasági rendszerében betöltött szerepének megismerése. (4 óra) 

8. A főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalak, az egyes közlekedési ágak főbb 

sajátosságainak megismerése (3 óra) 

9. A célnyelvi ország politikai rendszere, az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jogok, 

kötelezettségek (4 óra) 



10. A célország állam- és intézményrendszerének felépítése, a kormányfő és a parlament hatásköre.  

Jelentős politikai pártok a célországban. Társadalmi, politikai, erkölcsi problémák. (4 óra) 

11. A civil szervezetek szerepe a társadalomban, a civil mozgalmak jelentősége a célországban (4 

óra) 

12. A célnyelvi ország társadalmi viszonyai, a különböző kultúrák, társadalmi rétegek, csoportok, 

eltérő kultúrák tanulmányozása. (4 óra) 

13. A célnyelvi ország oktatási rendszere (4 óra) 

14. Társadalom, osztály, réteg, csoport, a társadalmi együttélés szabályai, szokás, hagyomány, er-

kölcs, jog, illem, kisebbségek, bevándorlás, emberi alapjogok, a jogegyenlőség elve, a gyerme-

kek jogai, diákjogok és kötelességek, egészség és társadalombiztosítás, munkanélküliség, élet-

hosszig tartó tanulás, demográfia, demográfiai robbanás, elöregedés, túlnépesedés. (4 óra) 

15.  A célnyelvi ország családmodelljeinek elemzése, a családi szereposztás azonosítása. A gyer-

mekek helyzetének, legfontosabb jogainak és kötelességeinek bemutatása a családban, ezek 

összevetése a hazai viszonyokkal. A célnyelvi ország nemzeti és családi ünnepeinek, népi ha-

gyományainak, szokásainak megismerése. A célnyelvi ország hagyományos ételei, tipikus alap-

anyagok, régiók tipikus ételei. Étkezési szokások. (4 óra) 

16. A célnyelvi ország nemzeti és családi ünnepeinek, népi hagyományainak, szokásainak megis-

merése. (4 óra) 

 

Évfolyam:   12 

 

Tanítási hét:  32 

Heti óraszám:    2 

Éves óraszám:  64 

Új anyag:   54 

Ismétlés:    4 

Dolgozatírás, javítás: 6 

 

Témakörök: 

1. A szabadidő eltöltése, a kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások bemutatása. A tu-

rizmus hatása a célnyelvi országra. (6 óra) 

2.   Az éghajlati változások és a hozzájuk kapcsolódó ártalmak (pl. üvegházhatás, felmelegedés) 

kialakulásának és folyamatának ismerete, a változások okainak értelmezése. A környezetszeny-

nyezés fajtáinak megismerése (pl. levegő-, talaj- és vízszennyezés).  A környezetszennyezés 

hosszú távú következményeinek (6 óra) 

3.   A kereskedelmi és a közszolgálati médiumok. A célnyelvi ország egyes televíziós és rádiómű-

sorainak megismerése, bemutatása. Tévézési szokások a célnyelvi országban. A célnyelvi or-

szág egyes nyomtatott sajtótermékeinek és néhány, a célnyelvi országhoz kötődő internetes por-

tálnak a megismerése és bemutatása. A média tömegformáló szerepének felismerése és értéke-

lése. (6 óra) 

4.  A legjellegzetesebb sportágak a célnyelvi országban. (6 óra) 

5.  Egészségügyi, társadalombiztosítási ismeretek a célországról. Leggyakoribb civilizációs és 

környezeti ártalmak, mentálhigiénés problémák felismerése. (6 óra) 

6.  A vallás és az egyházak szerepének megértése a társadalomban. A társadalmat érintő alapvető 

globális problémák tudatosítása (pl. bűnözés, droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek 

feltárása. (6 óra) 



7.  A célnyelvi ország néhány kiemelkedő irodalmi és filmművészeti alkotásának megismerése, 

értelmezése, az alkotók bemutatása. (6 óra) 

8.  A célnyelvi ország néhány kiemelkedő jelentőségű műalkotása és tudományos-technikai vív-

mánya, valamint azok alkotói. (6 óra) 

9. A monarchia jelentősége és jövője a célnyelvi országban. (6 óra) 

 

 

Oktatási- nevelési célkitűzések várt eredményei: 

 

A tanulók  mivel már két éve tanulják a célnyelvi civilizáció tantárgyat, számos olyan ismerettel rendel-

keznek a célnyelvi országról, annak társadalmáról, kultúrájáról, melyek további ismeretek megszerzé-

sére, a már meglévő tudás bővítésére, más szempontú vizsgálatára motiválják őket.  Kellő tapasztalattal, 

tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, 

nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széleskörű célnyelvi információszerzésre és viszonyításra ké-

pesek. A nevelési célok közül ezen a szinten a tanulás tanítása kiemelt fontosságú. A tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik az önálló és 

kritikus ismeretszerzést idegen nyelven, valamint nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 

további tanulmányaik és munkájuk során, egész életükön át. 

A 11–12. évfolyamon az előző szakasz témakörei életkoruknak, s a más tantárgyak tanulása során 

megszerzett ismereteknek megfelelően koncentrikusan bővülnek, egymásra épülnek. 

A tanulók a tantárgy tanulása közben mélyebben megismerik a célnyelvi ország történelmét, gazda-

ságát, hagyományait, kultúráját, művészetét. Összehasonlítják magyar megfelelőikkel, és megtanulják 

ugyanilyen szempontok szerint hazánkat is bemutatni. Az így megszerzett tapasztalatok erősítik inter-

kulturális készségeiket. A tanulók a tantárgy komplex jellegéből adódóan a különböző tantárgyak kere-

tében szerzett meglévő és új ismereteiket szintetizálják, más nézőpontokból vizsgálják, és kipróbálják 

valós életfeladatokat idéző helyzetekben. A tantárgy tanítása során lehetőséget kapnak az önálló kuta-

tómunkára, az egyéni és csoportos előadásokra, tárgyilagos és kulturált vitákra, döntéshozatali folyama-

tok, üzleti tárgyalások szimulációjára, prezentációk, audiovizuális műsorok vagy weblap készítésére stb. 

Kiemelt szerepet kapnak a kooperatív tanulásszervezési eljárások és az IKT-kompetenciák alkalmazása. 

A tanórai feladatok és témák segíthetik a tanulókat a jövőjüket érintő fontos döntések meghozatalában 

is. 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az értékelésnek az iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések 

csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább ké-

pessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind 

a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév vé-

gén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan me-

ríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.  



Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás el-

vére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 
Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 

 

Helyi tanterv 

 

Négyosztályos gimnáziumi képzés 

 

9-12. évfolyam 

 

Angol második idegen nyelv 

 

heti 3 óra 

  



 

9-12. évfolyam 

 

Bevezetés: 

 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja – a Közös európai referenciakerettel 

(KER) összhangban – a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása 

és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kom-

petenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságok-

kal, valamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenysé-

gekhez is szükségesek.  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most, vagy a későb-

biek során, várhatóan fontos szerepet játszanak az életükben. A nyelvtanulási folyamat közép-

pontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív felada-

tokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség 

együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak 

a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, ill. a nyelv-

tanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint 

nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy 

írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkeszté-

sének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell 

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy minden nyelvi érintkezést szabályok sző-

nek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák azt. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a helyzetnek meg-

felelő hangnem használatának szabályai is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik 

a motivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 



attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

jelentőségét. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tan-

tárgyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, ame-

lyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanuló az első idegen nyelvből 

már alapfokú nyelvtudással rendelkezik, vannak tapasztalatai az idegennyelv-tanulás módsze-

reiről, és lehetnek pozitív tapasztalatai arról, hogy a nyelvtudás örömforrás. Minderre érdemes 

építeni, ezzel ugyanis gyorsabbá és eredményesebbé lehet tenni a második nyelv elsajátításának 

folyamatát. A második idegen nyelv megkezdése ugyanakkor újabb esélyt is jelenthet az első 

idegen nyelv tanulásában nem elég eredményes tanulóknak arra, hogy használható nyelvtudást 

szerezzenek. 

 

 

 

Óraterv: 

 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

3 3 3 3 

hetek  

száma 

36 36 36 32 

éves 

óraszám 

108 108 108 96 

KER  

szint 

A1 A1+ A2- A2 

 

Tananyag:  

 

A helyi tantervhez javasolt tananyagok: kurzuskönyvek, készségfejlesztő könyvek, vizsgára 

felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok. A kiválasztás szempontjai: 

1. témakörei (fő-és altémakörök) és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti fejlesztési 

céljai és feladatai, tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai; kommunikációs eszközei; 



fogalomkörei és értékelési rendszere-módjai teljes mértékben megegyeznek az érvény-

ben lévő NAT és KERETTANTERVEK előírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponen-

seit 

5. az integrált készségfejlesztés során  hangsúlyos a kultúra és civilizáció, mint ötödik 

készség, valamint a tantárgyköziség 

6. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére 

is különös tekintettel a digitális kompetenciára 

7. tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot 

8. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, fel-

adatokat 

 

A tankönyv/ tananyagkiválasztás szempontjai: 

15. témakörei (fő-és altémakörök) és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti fejlesztési 

céljai és feladatai, tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai; kommunikációs eszközei; 

fogalomkörei és értékelési rendszere-módjai teljes mértékben megegyeznek az érvény-

ben lévő NAT és kerettantervek előírásaival 

16. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

17. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

18. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponen-

seit 

19. az integrált készségfejlesztés során minden kiadványunkban hangsúlyos a kultúra és ci-

vilizáció, mint ötödik készség, valamint a tantárgyköziség 

20. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére 

is különös tekintettel a digitális kompetenciára 

21. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító témákat, feladatokat 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az értékelésnek az iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések 

csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább ké-

pessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind 

a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév vé-

gén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan me-

ríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás el-

vére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

Értékelési rendszer:  



A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

  



9. évfolyam 

 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók ide-

gen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyel-

vek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása 

a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is infor-

mációt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek el-

igazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban 

a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó 

témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompe-

tencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint 

később a szakmai pályafutás során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek 

nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik 

az első idegen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen 

nyelvből szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció 

ébren tartása is. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul 

szolgál ahhoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a 

minimumként előírt A2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy 

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 

figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi 

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. 

Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik 

tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

 

 

 



 

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 

 

Témakörök a 9. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Kapcsolatfelvétel 

- bemutatkozás: személyes adatok közlése 

- bemutatás 

- országok, nemzetiségek 

- számok 

Etika: társas kapcsolatok 

 

2. Személyes vonatkozások, család 

- színek 

- személyes használati tárgyak 

- család, családi viszonyok 

- kedvenc ruhadarabok 

- külső jellemzés 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermek-

kor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

3.Mindennapos élet 

- idő, időbeosztás 

- napirend, rutin cselekvések, tevékenységek 

- városi közlekedés 

- közlekedési eszközök 

- házimunkák 

Földrajz: településtípusok. 

 

4. Lakóhely 

- házunk: helységek, berendezési tárgyak 

- háztartási eszközök 

- városi élet 

- házbérlés, albérlet 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek; hon- és népismeret: lakóhely és kör-

nyék hagyományai, az én falum, az én vá-

rosom. 

 



5.Ételek 

- alapvető ételek, élelmiszerek 

- zöldségek, gyümölcsök 

- étkezés otthon, vendéglőben, gyorsvendég-

lőben 

- bevásárlás 

- étkezési szokások 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismere-

tek. 

 

6.Aktív életmód 

- foglalkozások, munka 

- szabadidős programok szervezése 

- időjárás 

- számítógép 

Földrajz: éghajlat, klíma 

 

Informatika 

7.Múltunk 

- élettörténetünk 

- sportok 

- múltban történt események 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermek-

kor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

8.Nyaralás 

- úti cél 

- közlekedési eszközök 

- utazási előkészületek 

- évszakok 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok turisztikai jellemzői. 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

 

Témakör óraszám 

1.Kapcsolatfelvétel 12 

2.Személyes vonatkozások, család 13 

3.Mindennapos élet 12 

4.Lakóhely 12 



5.Ételek 12 

6.Aktív életmód 12 

7.Múltunk 12 

8. Nyaralás 12 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

11 

Összesen: 108 

 

 

  



Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás: 

 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasz-

talatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, 

amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- felismerni az angol nyelv hangjait 

- megérteni és követni az osztálytermi cselekvésekre és munka megszervezésére vonat-

kozó egyszerű és rövid tanári utasításokat 

- megérteni a köszönési formákat 

- kiszűrni a rövid dialógusokból a személyes információkat (név, telefonszám, cím, e-

mail cím) 

- megérteni az emberek közötti kapcsolatokat, viszonyokat 

- rövid szövegekben azonosítani tárgyakat és azok tulajdonságait (szín, minőség, érték) 

- leírás alapján azonosítani embereket 

- megérteni egy utcai közvélemény-kutatást (kérdéseket és a kérdésekre adott válaszokat) 

- megérteni telefonbeszélgetést (beazonosítani a szereplőket, összekapcsolni a szereplő-

ket cselekvésekkel) 

- beazonosítani a tárgyak térbeli elhelyezkedését 

- megérteni az útbaigazítást, helyeket megjelölni a térképen 

- megérteni a dialógusok lényegét 

- megérteni egy vendéglőben elhangzott rendelést 

- megérteni ételek, italok árát 

- következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan 

- megérteni rövid események, történések lényegét 

- megérteni rövid események, történések konkrét információit 

- alapvető stratégiákat alkalmazni (például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek je-

lentésének kikövetkeztetése) 

- kihallani számokat, adatokat, mennyiségeket 

- összekapcsolni beszélőket az eseményekkel, történésekkel, tárgyakkal, stb. 

- megérteni egy lakásra vonatkozó információkat 



- eseményeket, képeket időrendi sorrendbe tenni 

 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 

 

- közlemények,  

- párbeszédek (formális és informális stílusban) 

- monológok, rövid, összefüggő, autentikus beszéd 

- telefonbeszélgetés 

- közvélemény-kutatás 

- útbaigazítások 

- bevásárló lista 

- éttermi megrendelő lap 

- hirdetések, reklám 

- üzenetrögzítő 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás: 

 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasz-

talatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- megérteni a konkrét, mindennapos kifejezéseket 

- megérteni a személyére vonatkozó kérdéseket 

- válaszokat adni a személyére vonatkozó kérdésekre (név, lakóhely, foglalkozás, hogy-

lét, család, stb.) 

- részt venni egyszerű beszélgetésekben 

- bemutatkozni, bemutatni másokat 

- az üdvözlést és az elköszönést használni 

- érdeklődni mások hogyléte felől 

- reagálni mások közléseire 



- alkalmazni a betanult szófordulatokat 

- megérteni és információt adni személyekről 

- megérteni és információt adni tárgyakról (szín, méret, tulajdonos) 

- információt adni számokról, mennyiségekről, adatokról 

- következtetni hiányzó információra 

- információt cserélni szabadidős tevékenységekről (pl. tv programokról) 

- útbaigazítani, útbaigazítást megérteni 

- információt cserélni lakásról berendezési tárgyakról és azok térbeli elhelyezkedéséről 

- információt cserélni eseményekről, történésekről 

- közvélemény-kutatást végezni az osztálytársak körében 

- információt cserélni ételekről 

-  

- szerepjátékban részt venni: étteremben, boltban, állásközvetítőnél, utcán 

- lebonyolítani egyszerű telefonbeszélgetéseket: meghívás 

- javaslatot tenni közös programra és javaslatra reagálni 

- múltbeli eseményekről érdeklődni és eseményekről beszélni 

- véleményt kifejteni, tetszést, nem-tetszést nyilvánítani: ételek, sportok, tevékenységek 

- meghívni, meghívásra reagálni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- rövid társalgás,  

- rövid tranzakciós és informális párbeszédek,  

- szerepjátékok,  

- betanult jelenetek 

- telefonbeszélgetés 

- kérdőív 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás: 

 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasz-

talatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

 



Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- önmagáról beszélni 

- emberekről beszélni 

- tárgyakról beszélni 

- leírni embereket a külsejük alapján 

- következtetni emberek napirendjére 

- történetet elmesélni 

- élménybeszámolót tartani 

- egyszerű szövegeket megjegyezni és visszamondani 

- dalok, versek szövegeit megtanulni és emlékezetből felidézni 

Szövegtípusok, szövegforrások:  

 

- dalok,  

- versek,  

- rövid történetek 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység: olvasott szövegértés 

 

Előzetes tudás: 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasz-

talatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és az első idegen 

nyelven. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 



- egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős neveket, szavakat 

és egyszerű fordulatokat, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavakat felismerni 

- egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatát megérteni, pél-

dául hirdetésekben, plakátokon vagy étlapon 

- egyszerű, írott, képekkel támogatott útbaigazításokat, útleírásokat követni 

- nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseket megérteni 

Szövegtípusok, szövegforrások: 

 

- hirdetések 

- névjegykártyák 

- prospektusok 

- reklámok 

- útbaigazítások 

- újság- és magazincikkek 

- programfüzet 

- filmcímek, filmbeszámolók 

- blog (munka) 

- jegyzetek 

- naplóbejegyzés 

- kvíz 

- e-mail, levél 

- interjú 

- weboldal 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Előzetes tudás: 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett tapasz-

talatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik isme-

rete. Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- szavakat és rövid, jól olvasható szövegeket másolni 

- listát írni 



- kitölteni egy űrlapot személyes adatokkal 

- bemutatkozni 

- bemutatni a családját 

- leírni egy személyt 

- bekezdést írni egy napjáról 

- összehasonlítást írni mások napirendjéről 

- bemutatni a lakóhelyet írásban 

- étkezési szokásokról beszámolni egy bekezdésben 

- baráti e-mailt írni 

- bekezdést írni mások tevékenységeiről 

- bekezdést írni mások életéről 

- e-mailt írni a nyaralási tervekről 

- képeslapot írni 

Szövegtípusok, szövegforrások:  

 

- képeslap,  

- e-mail,  

- baráti levél,  

- bekezdés,  

- üzenet,  

- nyomtatvány,  

- űrlap 

 

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 

 

- rövid választ igénylő feladatok 

- párosítás 

- mondat- vagy szöveg kiegészítés 

- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 

- sorrend felállítása 

- igaz / hamis állítások 

  



Kommunikációs eszközök A1 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And 

how about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce myself. 

May I/Can/ Let me introduce you to 

Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice 

to meet you.  

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very 

well, I am afraid. 



Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon. 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never 

mind. 

 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New 

Year/ Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Oxford, five oh two double one. Hello, this is Ms Brown 

speaking. 

Telefonon bemutat-

kozás 

Hello, this is Mary Smith speaking.  

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like it? I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK. 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 



3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra 

reagálás 

Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra 

reagálás 

Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Did you say the castle? 

Visszakérdezés, 

ismétléskérés 

Can you spell it for me? It spells… 

Nem értés, betűzés ké-

rése, betűzés 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that mean? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fogalomkörök A1 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Progressive 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. 

Why didn’t you come yes-

terday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Present forms of 

have 

I have five friends at school. 

 

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

their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 



Térbeli viszonyok Irányok, helymegha-

tározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, op-

posite, next to, between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and plu-

rals 

Regular and irregu-

lar plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 

1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

  should (advice) You should take a pain-

killer. 

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 



Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

 

A, an, the 

 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchbo-

xes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

 

Értékelési rendszer:  

 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 

 

Témakörök a 10. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Személyes vonatkozások 

- bemutatkozás, bemutatás 

- személyes adatok közlése 

- színek 

- kedvenc tárgyak 

- foglalkozások és az azokhoz tartozó készsé-

gek 

- idő, időbeosztás 

- barátok 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, toleran-

cia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

2.Mindennapok 

- otthoni teendők 

- házimunka 

- munkaidő  

- szórakozás: film, zene 

- technika világa: mobiltelefon, számítógép, 

videó játékok 

- szabadidős tevékenységek 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop-

zene. 

 



3.Változások 

- család, családi viszonyok 

- házasság 

- ház, lakás: helységek, berendezési tárgyak 

- város és vidék 

- időjárás 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

4.Egészséges életmód 

- ételek, italok 

- étkezés otthon, vendéglőben 

- zöldségek, gyümölcsök 

- egészséges étkezés 

- betegségek, gyógymódok 

- egészséges életmód: sportolás, fitness 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

5.Múltbeli cselekvések, történések 

- kellemetlen élmény 

- iskola: tantárgyak, tanárok 

- emlékezetes nyaralás 

- híres emberek élete 

 

6.Események 

- fesztivál, koncert 

- zene 

- film világa 

- állatvédelem 

- ünnepek 

Ének-zene. 

 

Mozgókép és média. 

 

Magyar nyelv és irodalom: ünnepek, népha-

gyományok 

7.Ember és társadalom 

- öltözködés, divat 

- vásárlás 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás. 

 

 



- külső megjelenés, kinézet 

- város: közlekedés 

- közlekedési eszközök 

- város: nevezetességek, látnivalók 

- ismert filmszereplők 

8.Kaland 

- természet 

- mindennapos problémák, balesetek 

- érdekes helyek, látnivalók 

- extrémsportok 

- veszélyek 

Földrajz: országok, domborzat 

 

Testnevelés 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

 

Témakör óraszám 

1.Személyes vonatkozások 12 

2.Napirend 13 

3.Változások az életünkben 12 

4.Egészséges életmód 13 

5.Múltbeli cselekvések, történések 12 

6.Események 12 

7.Ember és társadalom 11 

8.Kaland 12 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 
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és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 108 

 

 

  



Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- megismerni és megérteni a leggyakoribb szavakat és fordulatokat, ha közvetlen, szemé-

lyes dolgokról van szó 

- rövid, világos, egyszerű szóbeli közlések lényegét megérteni 

- párbeszédek lényegét megérteni 

- párbeszédek konkrét információit megérteni (szereplők, helyszín, közlési szándékok) 

- párbeszédben szereplők egymáshoz való viszonyát felismerni 

- személyes információkat megérteni (név, cím, telefonszám, e-mail) 

- időt, időpontokat felismerni 

- személyekre vonatkozó információkat megérteni (tevékenységek, foglalkozás) 

- megérteni közvélemény-kutatást 

- egyszerű telefonbeszélgetéseket megérteni: hívó és a hívott fél azonosítása, hívás tár-

gya) 

- bejelentéseket, közleményeket megérteni (helyszínt beazonosítani, információkat ki-

szűrni) 

- egyszerű instrukciókat, útbaigazításokat megérteni (gyalogos vagy tömegközlekedés 

esetén) 

- ismert témákhoz kapcsolódó autentikus szövegeket megérteni (étkezés, szabadidő, na-

pirend, iskola) 

- egyszerű történeteket aktívan követni, az események sorrendjét felismerni 

- alapvető stratégiákat alkalmazni: a hallott szövegben előforduló ismeretlen szavak je-

lentésére következtetni, a várható információkat megkeresni 

- vizuális, képi elemeket felhasználni a jobb megértéshez 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 

 

- közlemények, bejelentések 

- párbeszédek (formális és informális stílusban) 

- monológok, rövid, összefüggő, autentikus beszéd 

- telefonbeszélgetés 

- instrukciók 

- közvélemény-kutatás 

- rádióműsor (show, talk-show) 

- dalok 

- rövid versek 



 

 

 

 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- kapcsolatokat létesíteni (üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása) 

- beszélgetést kezdeményezni, fenntartani és befejezni 

- egyszerű, mindennapi információkat megszerezni 

- mindennapi gyakorlati kérdéseket megtárgyalni: meghívás, javaslattétel, programok 

megszervezése 

- a mindennapi életben előforduló feladatokat kivitelezni: vásárlás, útbaigazítás, szállás, 

étkezés, utazás 

- érzelmeit egyszerűen kifejezni (hangulat, állapot, köszönetnyilvánítás, tanácsadás, ta-

nács kérése 

- véleményét kifejezni (tetszés, nemtetszés, egyetértés, egyet nem értés, stb.) 

- rákérdezni a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlést kérni a  megér-

tés hiányában. 

- a metakommunikációs és vizuális eszközöket használni a mondanivaló támogatására. 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- szerepjátékok,  

- társasjátékok,  

- dramatizált jelenetek,  

- rövid társalgás,  

- véleménycsere,  

- információcsere,  

- tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztési célja, tartalma 



A tanuló legyen képes: 

 

- egyszerű nyelvi elemek használatával rövid szöveget elmondani 

- bemutatkozni, bemutatni másokat 

- személyekről, tárgyakról leírást adni 

- egyszerű történetet elmesélni 

- lakóhelyét, szobáját bemutatni 

- képeket egyszerű szókinccsel leírni 

- két képet összehasonlítani (különbségeket felfedezni) 

 

 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

- rövid történetek, témakifejtés,  

- képleírás,  

- történet 

- élménybeszámoló,  

- véleménynyilvánítás,  

- bejelentés,  

- csoportos előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- mindennapi szövegekben megérteni a lényeges információt 

- ismerős témákat tartalmazó szövegekben a konkrét információkat megtalálni 

- írott használati utasításokat, instrukciókat megérteni 

- a nyomtatott sajtótermékek (újság, magazin) egyszerűsített cikkeit megérteni (kvíz, in-

terjú) 

- szórólapok, hirdetések, prospektusok, poszterek szövegét megérteni 

- a digitális szövegeket megérteni (blog, weboldal, e-mail) 

- rövid történeteket megérteni, a logikai és időrendi kapcsolatokat felismerni 

- olvasási stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat a szövegkörnyezetből kikövet-

keztetni  

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 



 

- újság (cikk) 

- magazin (cikk, interjú, kvíz) 

- szórólap 

- hirdetés 

- prospektus 

- poszter 

- baráti levél 

- e-mail 

- blog 

- weboldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- egyszerű vázlatokat készíteni 

- formanyomtatványokat, kérdőíveket kitölteni 

- személyes jellegű információkról rövid, egyszerű mondatokat írni (név, képességek) 

- ismert témákról rövid szövegeket, bekezdéseket írni: napirend, munka, szabadidő, étke-

zési szokások 

- közvélemény-kutatás eredményeiről írni 

- írásban véleményt nyilvánítani: tetszés, nemtetszést kifejezni 

- baráti levélben, e-mailben hírt adni magáról, eseményekről beszámolni (szabadidő, szó-

rakozás) 

- leírást készíteni a közvetlen környezetéről, lakóhelyéről, szobájáról 



- rövid bekezdésben tanácsot kérni és adni 

- elmesélni a nyaralását 

- rövid, egyszerű történetet alkotni 

- rövid életrajzot készíteni híres emberről 

- levélben meghívni és meghívásra reagálni (elfogadás, elutasítás) 

- leírást készíteni és összehasonlítani embereket külső és belső tulajdonságaik alapján 

- leírást készíteni helyekről, országokról 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hagyományos és elektronikus nyomtatványok,  

- poszter szövegek,  

- baráti levelek,  

- e-mailek vagy internes profilok,  

- üzenetek,  

- internetes bejegyzések,  

- instrukciók,  

- történetek, elbeszélések 

- dalszövegek 

 

 

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 

 

- rövid választ igénylő feladatok 

- párosítás 

- mondat- vagy szöveg kiegészítés 

- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 

- sorrend felállítása 

- igaz / hamis állítások 

Kommunikációs eszközök: ugyanaz, mint 9. évfolyamon. 

 

Fogalomkörök: ugyanaz, mint 9. évfolyamon, az új nyelvi eszközöket vastaggal jelöltük.  

 

 

Fogalomkörök A1 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 



Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I don’t 

drink milk. 

  Present Progressive 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Present Perfect 

Simple 

 

 Múltidejűség Past Simple 

 

And then she kissed me. 

Why didn’t you come yes-

terday? 

 

 Jövőidejűség Going to  

 

What are you going to do on 

Saturday? 

 

Birtoklás kifejezése  Present forms of 

have 

I have five friends at school. 

 

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

their dog  

 

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

 

Térbeli viszonyok Irányok, helymegha-

tározás  

Prepositions, 

Prepositional 

Phrases, Adverbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, op-

posite, next to, between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 



 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and plu-

rals 

Regular and irregu-

lar plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 

1-100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have you 

got? 

I’ve got a lot of/little money. 

Minőségi viszo-

nyok 

 Adjectives / Adverbs 

of manner 

 

  Comparatives, Su-

perlatives 

 

 

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

  should (advice) You should take a pain-

killer. 

  can / could / may / 

will / would (requ-

est) 

 

  have to (obligation)  

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 



Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

 

 

compounds of some 

/ any / no /every 

A, an, the 

 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchbo-

xes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

Reported Speech  commands / requ-

ests 

 

 

 

Értékelési rendszer:  

 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

 

 

 

  



11. évfolyam 

 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése.  A középiskolai tanulmányok végére a 

tanulók kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tá-

gabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően széleskörű infor-

mációszerzésre és viszonyításra is képesek. A tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási 

képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és 

továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át. 

 

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 

 

Témakörök a 11. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom: 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel (példaképek, híres embe-

rek).  

Kapcsolattartás 

 

Etika: társas kapcsolatok 

 

Etika: generációk kapcsolata 

 

 

 

2.Személyes élmények, tapasztalatok 

- kalandok, utazás, túra 

- felfedezés, személyes élmény 

- más kultúra megismerése 

- hihetetlen történetek 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, balesetmegelőzés 

 



Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

 
 

3.Utazás, turizmus 

- közlekedési eszközök 

- veszélyes helyzetek 

- szállástípusok 

 

- idegen országok, népek kultúrájának meg-

ismerése 

- városi és vidéki élet 

 

Földrajz: más népek kultúrái 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

  

4.Tudomány és technika 

- a technika fejlődése 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

- számítógép, Internet 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek; fizika: tudománytörténeti jelentő-

ségű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

 
 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

 

Témakör óraszám 

1.Ember és társadalom + kiegészítés 25 

2.Személyes élmények, tapasztalatok + kiegészítés 25 

3.Utazás, turizmus + kiegészítés 24 



4.Tudomány és technika + kiegészítés 24 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 
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Összesen: 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként: 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 



Előzetes tudás: 

 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, 

családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni 

- hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek (tv program rádióműsorok) lényegének 

és konkrét információinak megérteni 

- lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegének megérteni (szereplők beazonosí-

tani, kapcsolatokat feltérképezni) 

- a párbeszédekben szereplők közlési szándékait megérteni (híradás, panasz, vélemény-

nyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.) 

- ismerős témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, munka, szemé-

lyes élmények, nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, vásárlás, szabadidős tevé-

kenységek, filmek, sportok, nyaralás, munka, ünnepek)  

- hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni (repülőtéren) 

- telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni 

- egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások valódiságát eldön-

teni a hallott információ alapján 

- hirdetés alapján jegyzeteket készíteni (tanfolyamok) 

- képi stimulus alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani 

- alapvető stratégiákat alkalmazni: következtetni az ismeretlen szavakra, várható vagy 

megjósolható információkat megkeresni, 

-  a vizuális elemek (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználása a megértésben 
 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 

- dalok 

- rövid történetek 

 

 

 



 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Előzetes tudás: 

 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott 

kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal 

- személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást, engedélyt, kö-

telességet 

- érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács 

- mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés 

- ismerős témákban gondolatok, információkat cserélni: személyes tervek, élmények, ka-

landok, szállás, városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek 

- ismert témákat megvitatni csoportban: kommunikáció, nyelvtanulás, túra, jövőkép, mo-

biltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek,  

- begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség) 

- leírás készítése majd csoportos megvitatása (barátok, ételek, munkák) 

- kérdőív kérdéseit megválaszolni 

- történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai viszonyokkal képi 

stimulus vagy újságcikk címek segítségével 

- kitalálós játékot eljátszani 

- szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú, 

tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban 

- reklámot készíteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- szerepjátékok,  

- társasjátékok,  

- dramatizált jelenetek,  

- rövid társalgás,  

- véleménycsere,  

- információcsere,  

- tranzakciós és informális párbeszédek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Előzetes tudás: 

 

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és mondatokkal. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- egyre nagyobb szókinccsel egyszerű szövegeket elmondani 

- tartalmat mondani 

- rövid, összefüggő történetet elmesélni 

- mindennapi környezetet leírni (személyek, helyek) 

- személyes jellegű információkat megosztani: család, tervek, élmények, személyes ta-

pasztalatok, napirend, preferenciák 

- összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat adni 

- csoportban, vagy párban létrehozott alkotást bemutatni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- rövid történetek,  

- témakifejtés,  

- képleírás, 

- élménybeszámoló,  



- véleménynyilvánítás,  

- bejelentés,  

- csoportos előadás vagy prezentáció,  

- projekt bemutatása. 

  

Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás:  

 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, alapvető in-

formációkat keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, 

a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtó szövegeket megérteni 

- digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet 

fórum 

- plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni 

- tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos közlemé-

nyek, reklámok, receptek 

- élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni 

- szépirodalmi művek részleteit megérteni 

- táblákat, feliratokat megérteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hirdetések, plakátok, nyomtatványok, szórólapok 

- egyszerű üzenetek, SMS, MMS 

- útleírások, képeslapok,  

- feliratok,  

- egyszerű biztonsági előírások,  

- eseményeket leíró újságcikkek,  

- hagyományos és elektronikus magánlevelek 

- blog, weboldal,  

- internetes fórumok hozzászólásai,   

- ismeretterjesztő szövegek,  

- receptek, 

- egyszerűsített irodalmi szövegek,  



- történetek, versek, dalszövegek 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Előzetes tudás:  

 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rövid, tény-

közlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- személyes információt adni írásban 

- leírásokat készíteni: személyekről, helyekről 

- történetet írni megtörtént eseményről 

- baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, köszönetet 

nyilvánítani, elnézést kérni 

- üzeneteket, jegyzeteket, kommenteket készíteni 

- egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt nyilvánítani, preferen-

ciát kifejezni 

- filmbeszámolót írni 

- önéletrajzot írni 

- receptet leírni 

- írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni kötőszavak alkalmazásá-

val 

 

 

 

 

 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 



- nyomtatott sajtó: újság- és magazincikkek 

- elektronikus szövegek: blog, e-mail, weboldal, Internetes főrum, Internetes profilok 

- képeslapok 

- poszterek 

- nyomtatványok, szórólapok 

- üzenetek, SMS, MMS 

- bejegyzések 

- instrukciók 

- bejelentések, közlemények 

- receptek 

- történetek, elbeszélések, versek 

- dalszövegek 

 

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 

 

- rövid választ igénylő feladatok 

- párosítás 

- mondat- vagy szöveg kiegészítés 

- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 

- sorrend felállítása 

- igaz / hamis állítások 

  



 

Kommunikációs eszközök A2 

23. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-

lás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemuta-

tás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 



Gratulációk, jókívánsá-

gok és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speak-

ing 

 

Megszólítás személyes le-

vélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes le-

vélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

24. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedet-

lenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 



Are you satisfied with…? I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

25. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

 

People must sleep some-

times. 



Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

26. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

27. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 



Meghívás és arra reagá-

lás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

28. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb be-

szédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

 

Fogalomkörök: az új nyelvi kifejezéseket vastagon jelöltük. 

 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 



Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Progressive 

 

  Presen Perfect Simple 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 



  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

will be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 



 Kötelezettség Have to (Past) 

will have to 

must 

mustn’t  

need to 

don’t need to 

needn’t to 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 kérés may, might, can, will, 

could (requests) 

 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 



 

 

so / neither / too / 

either 

 

Relative pronouns: 

who / which / that 

 

Relative adverbs: 

where 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb 

(Commands, requests)  

 

 

 

Értékelési rendszer:  

 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartal-

mazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. évfolyam 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon – 

különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget 

kell biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi 

során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve 

gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilé-

pés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészí-

tésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a 

nyelvtanár is sokat segíthet, például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-

okozati viszonyokat, követelményeket feltáró feladatokkal. 

 

 

 

 

Óraszám: 96/év, 3/hét 

 

Témakörök 
Kapcsolódási pontok 

1.Életmód 

- egészségmegőrzés 

- betegségek 

- veszélyek 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

 
 



2.Szabadidő, művelődés, szórakozás 

- sportok 

- szabadidős tevékenységek 

- kulturális lehetőségek 

- mozi, színház 

 - művészetek 

 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák mítoszai, mondái; a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek sze-

repe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop-

zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

 
 

3.Munka világa 

- foglalkozások és a szükséges kompeten-

ciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy mun-

kába állás. 

- önéletrajz, állásinterjú 

- önképzés, továbbképzés 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

  

4.Kultúrák 

- kulturális különbségek 

- főzés, ételek 

- ünnepek 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák irodalma 



  

 

 
 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására: 

 

Témakör óraszám 

1.Életmód + kiegészítés 22 

2.Szabadidő, művelődés, szórakozás + kiegészítés  23 

3.Munka világa + kiegészítés 20 

4. Kultúrák + kiegészítés 22 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajá-

tosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünne-

pei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 

stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begya-

korlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfele-

lően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmun-

kák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

9 

Összesen: 96 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként: ugyanaz, mint a 11. évfolyamon. 

Kommunikációs eszközök: lásd 11. évfolyam. 

Fogalomkörök és a nyelvi kifejező eszközök: ugyanaz, mint a 11. évfolyamon. Az új 

nyelvi eszközök: 

 

- INFINITIVES 

- ING FORMS 



- SHOULD – HAD BETTER 

- PASSIVE VOICE: PRESENT SIMPLE PASSIVE, PAST SIMPLE PASSIVE 

- MAY – MIGHT – COULD 

- CONDITIONAL SENTENCES TYPE 1(IF vs WHEN) 

- CONDITIONAL SENTENCES TYPE 2 

- WISHES AND UNREAL PAST 

- SO / NEITHER / TOO / EITHER 

- PRESENT PERFECT PROGRESSIVE 

- QUESTION TAGS 

- NEGATIVE QUESTIONS 

- EXCLAMATORY SENTENCES 

- CLASUES OF RESULT 

- REFLECTIVE PRONOUNS 

- PAST PERFECT SIMPLE 

- REPORTED SPEECH (statements, questions, commands, requests) 

 

Értékelési rendszer:  

 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartal-

mazza. 

 

A 12. évfolyam végén a tanulók kimeneti szintje: A2. 

  



Helyi tanterv 

 

Nyelvi előkészítő képzés 

 

 

angol nyelv 

 

9.nye-12. évfolyam 

 
  



Bevezetés: 
 

Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referencia-

kerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fej-

lesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenci-

ákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, va-

lamint a motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is 

szükségesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpont-

jában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevé-

kenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes 

alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkeszté-

sének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell 

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabá-

lyokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy je-

lentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a mo-

tivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantár-

gyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, ame-

lyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 



ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 

az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommuniká-

ció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalma-

zása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi 

ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv 

használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek 

sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta 

az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen 

elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott 

és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az 

önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról ma-

gáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önérté-

kelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklő-

désének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A 

nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgy-

nál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának 

támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének elismerése. 

  



A nyelvi előkészítő évfolyam 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. § (7) rögzíti, hogy a középiskolákban 

(négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumok és szakközépiskolák) a kilencedik évfolyamot 

nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK) előzheti meg, feltéve, hogy az intézmény megfelel a külön 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 

A nyelvi előkészítő évfolyam általános céljai megegyeznek az „Idegen nyelvek” keret-

tantervekben megfogalmazottakkal. Az előkészítő évben biztosított intenzív nyelvtanulás kere-

tében a különböző háttérrel érkező tanulók esélyt kapnak tudásuk összehangolására, a felzár-

kózásra és az intenzív fejlődésre. A NYEK-képzés közvetlen célja, hogy a 9. évfolyamon a 

tanulók intenzív nyelvtanulással olyan nyelvtudáshoz jussanak, amely megalapozza a további 

négy év nyelvtanulását, és lehetővé teszi, hogy a 12. évfolyam végére önálló nyelvhasználóvá 

váljanak. A tervezéskor figyelembe kell venni azonban, hogy a nyelvi előkészítő évfolyam ma-

gas idegen nyelvi óraszáma nem arányosan megemelt tananyagmennyiséget jelent, hanem tá-

gabb teret biztosít az elmélyítésre, a gyakorlásra és a szilárd alapok megteremtésére. 

A Nemzeti alaptantervhez hasonlóan, a közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jel-

lemzői miatt a NYEK kerettantervben is azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, 

amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként hasz-

nált Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fej-

lesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-

ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és 

olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-

ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanu-

lók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe.  
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A tankönyv/ tananyagkiválasztás szempontjai: 



22. témakörei (fő-és altémakörök) és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti fejlesztési 

céljai és feladatai, tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai; kommunikációs eszközei; 

fogalomkörei és értékelési rendszere-módjai teljes mértékben megegyeznek az érvény-

ben lévő NAT és kerettantervek előírásaival 

23. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

24. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

25. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponen-

seit 

26. az integrált készségfejlesztés során minden kiadványunkban hangsúlyos a kultúra és ci-

vilizáció, mint ötödik készség, valamint a tantárgyköziség 

27. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére 

is különös tekintettel a digitális kompetenciára 

28. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító témákat, feladatokat 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az értékelésnek az iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések 

csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább ké-

pessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind 

a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév vé-

gén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan me-

ríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás el-

vére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. (NYEK) évfolyam 
 



A kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésre az első idegen nyelv 

vonatkozásában a következő óraszámokat írja elő: a nyelvi előkészítő évfolyamon legalább heti 

11 óra, a 9–12. évfolyamon az első idegen nyelv tanítására legkevesebb heti 5 óra. Ettől fölfelé 

az intézmények minden esetben eltérhetnek, ezzel segítve például, hogy a kezdő szintről induló 

csoportok is eljussanak a 12. évfolyamra előírt kimeneti szintre. 

A NYEK sikerét számos tényező segítheti. Az egyik legfontosabb kulcs a tanárok meg-

felelő felkészítése, hiszen a NYEK-csoportok nagy óraszámban történő oktatása mind szakma-

ilag, mind emberileg nagy kihívás elé állítja a nyelvtanárokat. Célunk, hogy az egyes csoporto-

kat az adott idegen nyelvből egynél több nyelvtanár oktassa, így a tanári és tanulói motiváció 

fenntartható és erősíthető, az intenzív forma adta nehézségek jelentősen csökkenthetők. Ha egy 

csoporttal több tanár foglalkozik, az lehetőséget ad a tapasztalatcserére, egymás segítésére és a 

felelősség megosztására is. A munkamegosztás a tanulási-tanítási folyamat egészére épüljön, a 

különböző tevékenységeket integráltan kezelve, azaz ne legyenek például a különböző tanárok-

nál a különböző készségek. A tanároknak folyamatosan együtt kell működniük, ebben segítsé-

gükre vannak a munka dokumentálásának eszközei, például a közösen vezetett haladási napló 

és a rendszeres szóbeli egyeztetések. A tanulók több különféle tanári megközelítéssel találkoz-

nak, ezek kiegészítik és erősítik egymást. Ez a kommunikációs helyzetet közelebb viszi a valós 

nyelvi helyzetekhez, csökkenti az esetleges egyhangúságot, és nagyobb az esély arra is, hogy 

minden tanuló megtalálja a neki megfelelő nyelvtanulási módot.  

A tananyagok esetében a nyelvi előkészítő évfolyam nagyobb nyelvi óraszáma miatt 

több lehetőség adódik kiegészítő anyagok felhasználására, ezek segítségével a tanulási motivá-

ció tovább erősíthető, és a nyelvtanulás autentikusabbá válik. A jól kiválasztott anyagok az 

egyes készségek fejlesztésében nagy segítséget jelenthetnek. Az elektronikus anyagok, az IKT 

integrálása a nyelvtanulásba különösen fontos eszköz lehet. A nyelvi előkészítő évfolyam meg-

felelő tervezéssel változatos és hatékony nyelvtanulást eredményez, számos olyan tevékeny-

ségre ad lehetőséget, amelyekre az egyéb nyelvtanulási formákban általában kevesebb idő jut. 

A nyelvi előkészítő évfolyam a mérés, értékelés terén is összetettebb feladatot jelent. A 

tanulók iskolai életében különösen nagy hangsúly kerül a nyelvtanulásra, így a folyamatos visz-

szajelzés nagy jelentőséggel bír. A nagyobb óraszám lehetőséget ad az alapos és sokszínű érté-

kelésre, mely mind eszközeiben (projektmunka, prezentáció stb.), mind az értékelő személyé-

ben (tanár, társ vagy a tanuló önmaga) igen változatos lehet. Az osztályozáson túl hasznos lehet 

a rendszeres írásbeli vagy szóbeli szöveges értékelés, például egy előre kidolgozott szempont-

sorral (órai munka, iskolán kívüli nyelvtanulás, házi feladat, projektmunkák stb.).  

Az intenzív nyelvtanulás dinamikája eltér a szokásostól, ezért több pontra külön figyel-

met kell fordítani. Különösen fontos a motiváció fenntartása, amiben segít a tanulókkal való 

szoros együttműködés, a valós tanulási helyzetek megteremtése, a változatos tevékenységek. 

Meg kell találni az új anyag és a gyakorlás megfelelő arányát, valamint tudni kell kezelni azt a 

csalódást, amelyet az intenzív tanulásból fakadó látványos fejlődés későbbi (természetes) las-

sulása okoz.  

A nyelvi előkészítő évfolyamon megnő a differenciálás jelentősége is. A NYEK ele-

gendő teret hagy számos olyan feladatra, amelyekre a normál nyelvi képzésben nehezebb időt 

találni, ilyen például a tanulók fokozatos felkészítése az önálló nyelvtanulásra, vagy a nyelvta-

nulásnak a személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak kiaknázása. A nagyobb órakeret 

több lehetőséget kínál a „kísérletezésre”, az innovációra, új módszerek, eljárások kipróbálására. 

Az eredmények jól hasznosíthatók az intézmény munkájának más területein is, például más 

tantárgyakban is segíthetik a módszertani innovációt.  

A NYEK végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő 

világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan élje-

nek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a téma-



körök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az ide-

gen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a 

szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban.  

 

 

 

 

 

 

Óraszám: 432/év, 12/hét 
 

Témakörök a 0. (NYEK) évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Személyes vonatkozások 50 óra 

- bemutatkozás, bemutatás 

- személyes adatok közlése 

- színek 

- kedvenc tárgyak 

- foglalkozások és az azokhoz tartozó készsé-

gek 

- idő, időbeosztás 

- barátok 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, toleran-

cia, bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

2.Magamról 5 óra  

3.Hétköznapok 50 óra 

- otthoni teendők 

- házimunka 

- munkaidő  

- szórakozás: film, zene 

- technika világa: mobiltelefon, számítógép, 

videó játékok 

- szabadidős tevékenységek 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop-

zene. 

 

4. Filmek 5 óra  

5.Változások 50 óra 

- család, családi viszonyok 

- ház, lakás: helységek, berendezési tárgyak 

- város és vidék 

- időjárás 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és 

háztartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

6.Környezetem, városom 5 óra 

 

 

 

7.Egészséges életmód 50 óra 

- ételek, italok 

- étkezés otthon, vendéglőben 

- zöldségek, gyümölcsök 

- egészséges étkezés 

- betegségek, gyógymódok 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 



- egészséges életmód: sportolás, fitness Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

8.Tanácsok 5 óra  

9.Múltbeli cselekvések, történések 50 óra 

- iskola: tantárgyak, tanárok 

- emlékezetes nyaralás 

- híres emberek élete 

 

 

10.Múltbeli események 4 óra  

11.Események 50 óra 

- fesztivál, koncert 

- zene 

- film világa 

- ünnepek 

Ének-zene. 

 

Mozgókép és média. 

 

Magyar nyelv és irodalom: ünnepek, népha-

gyományok 

12. Ünnepek 4 óra 

 

 

13.Ember és társadalom 50 óra 

- öltözködés, divat 

- vásárlás 

- külső megjelenés, kinézet 

- város: közlekedés 

- közlekedési eszközök 

- város: nevezetességek, látnivalók 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vá-

sárlás. 

 

 

14. Hírességek, sztárok világa 4 óra  

15.Kaland 50 óra 

- mindennapos problémák, balesetek 

- érdekes helyek, látnivalók 

Földrajz: országok, domborzat 

 

Testnevelés 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás: 
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, 

családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 



 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

- a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni 

- hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek (tv program rádióműsorok) lényegének 

és konkrét információinak megérteni 

- lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegének megérteni (szereplők beazonosí-

tani, kapcsolatokat feltérképezni) 

- a párbeszédekben szereplők közlési szándékait megérteni (híradás, panasz, vélemény-

nyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.) 

- ismerős témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, munka, szemé-

lyes élmények, nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, vásárlás, szabadidős tevé-

kenységek, filmek, sportok, nyaralás, munka, ünnepek)  

- hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni (repülőtéren) 

- telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni 

- egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások valódiságát eldön-

teni a hallott információ alapján 

- hirdetés alapján jegyzeteket készíteni 

- képi stimulus alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani 

- alapvető stratégiákat alkalmazni: következtetni az ismeretlen szavakra, várható vagy 

megjósolható információkat megkeresni, 

-  a vizuális elemek (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználása a megértésben 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 

- dalok 

- rövid történetek 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 
 

Előzetes tudás: 
 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott 

kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal 

- személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást, engedélyt, kö-

telességet 

- érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács 

- mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés 



- ismerős témákban gondolatok, információkat cserélni: személyes tervek, élmények, ka-

landok, szállás, városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek 

- ismert témákat megvitatni csoportban: kommunikáció, nyelvtanulás, túra, jövőkép, mo-

biltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek,  

- begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség) 

- leírás készítése majd csoportos megvitatása (barátok, ételek, munkák) 

- kérdőív kérdéseit megválaszolni 

- történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai viszonyokkal képi 

stimulus vagy újságcikk címek segítségével 

- kitalálós játékot eljátszani 

- szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú, 

tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban 

- reklámot készíteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- szerepjátékok,  

- társasjátékok,  

- dramatizált jelenetek,  

- rövid társalgás,  

- véleménycsere,  

- információcsere,  

- tranzakciós és informális párbeszédek 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 
 

Előzetes tudás: 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és mondatokkal. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- egyre nagyobb szókinccsel egyszerű szövegeket elmondani 

- tartalmat mondani 

- rövid, összefüggő történetet elmesélni 

- mindennapi környezetet leírni (személyek, helyek) 

- személyes jellegű információkat megosztani: család, tervek, élmények, személyes ta-

pasztalatok, napirend, preferenciák 

- összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat adni 

- csoportban, vagy párban létrehozott alkotást bemutatni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- rövid történetek,  

- témakifejtés,  

- képleírás, 

- élménybeszámoló,  



- véleménynyilvánítás,  

- bejelentés,  

- csoportos előadás vagy prezentáció,  

- projekt bemutatása. 

  

Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás:  
A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, alapvető in-

formációkat keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, 

a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtó szövegeket megérteni 

- digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet 

fórum 

- plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni 

- tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos közlemé-

nyek, reklámok, receptek 

- élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni 

- táblákat, feliratokat megérteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- hirdetések, plakátok, nyomtatványok, szórólapok 

- egyszerű üzenetek, SMS, MMS 

- útleírások, képeslapok,  

- feliratok,  

- egyszerű biztonsági előírások,  

- eseményeket leíró újságcikkek,  

- hagyományos és elektronikus magánlevelek 

- blog, weboldal,  

- internetes fórumok hozzászólásai,   

- ismeretterjesztő szövegek,  

- receptek, 

- egyszerűsített irodalmi szövegek,  

- történetek, versek, dalszövegek 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 
 

Előzetes tudás:  
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rövid, tény-

közlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 



A tanuló legyen képes: 

 

- személyes információt adni írásban 

- leírásokat készíteni: személyekről, helyekről 

- történetet írni megtörtént eseményről 

- baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, köszönetet 

nyilvánítani, elnézést kérni 

- üzeneteket, jegyzeteket, kommenteket készíteni 

- egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt nyilvánítani, preferen-

ciát kifejezni 

- írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni kötőszavak alkalmazásá-

val 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- nyomtatott sajtó: újság- és magazincikkek 

- elektronikus szövegek: blog, e-mail, weboldal, Internetes főrum, Internetes profilok 

- képeslapok 

- poszterek 

- nyomtatványok, szórólapok 

- üzenetek, SMS, MMS 

- bejegyzések 

- instrukciók 

- bejelentések, közlemények 

- történetek, elbeszélések, versek 

- dalszövegek 

 

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 
- rövid választ igénylő feladatok 

- párosítás 

- mondat- vagy szöveg kiegészítés 

- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 

- sorrend felállítása 

- igaz / hamis állításosok  



 

Kommunikációs eszközök 

1.Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-

lás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemuta-

tás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánsá-

gok és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speak-

ing 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes le-

vélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 



29. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bá-

nat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedet-

lenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

30. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? I can understand French. 



Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...?  

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

31. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

32. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagá-

lás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 

33. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say? 



 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Sorry, what does that 

mean? 

 Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me?  

 Felkérés hangosabb, lassúbb be-

szédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök: 
 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Present Perfect Simple 

  Present Perfect Continuous 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Continuous 

  Past Perfect Simple 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 



Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional sentence Type 1 



  Conditional sentence Type 2 

  wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

 

so / neither / too / 

either 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

9. évfolyam 

 
Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak fi-

gyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreati-

vitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatáro-

zóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a 

nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók 

számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek 

az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudato-

sításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

 

 



Óraszám: 180/év, 5/hét 

 

Témakörök a 9. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 23 óra 

- emberek külső és belső jellemzése 

- baráti kör 

- a tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel (példaképek, híres embe-

rek). 

- kapcsolattartás 

 

Etika: társas kapcsolatok 

 

Etika: generációk kapcsolata 

2.Személyes élmények, tapasztalatok 23 

óra 

-  utazás 

- felfedezés, személyes élmény 

- más kultúra megismerése 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, balesetmegelőzés 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

3.Utazás, turizmus 23 óra 

- közlekedési eszközök 

- szállástípusok 

- idegen országok, népek kultúrájának meg-

ismerése 

- városi és vidéki élet 

 

Földrajz: más népek kultúrái 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

4.Tudomány és technika23 óra 

- a technika fejlődése 

- a technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

- találmányok 

- felfedezések 

- számítógép, Internet 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek; fizika: tudománytörténeti jelentő-

ségű felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

5.Életmód 22 óra 

- egészségmegőrzés 

- betegségek 

- veszélyek 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 



Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 22 

óra 

- sportok 

- szabadidős tevékenységek 

- kulturális lehetőségek 

- mozi, színház 

 - művészetek 

 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák mítoszai, mondái; a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek sze-

repe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop-

zene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

7.Munka világa 22 óra 

- foglalkozások és a szükséges kompeten-

ciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy mun-

kába állás 

- önképzés, továbbképzés 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

8.Kultúrák 22 óra 

- kulturális különbségek 

- főzés, ételek 

- ünnepek 

 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Magyar nyelv és irodalom: különböző kultú-

rák irodalma 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Előzetes tudás: 

 
A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, 

családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 



 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvi óravezetést követni: utasításokat követni 

- hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek (tv program rádióműsorok) lényegének 

és konkrét információinak megérteni 

- lassú és világos, hétköznapi párbeszédek lényegének megérteni (szereplők beazonosí-

tani, kapcsolatokat feltérképezni) 

- a párbeszédekben szereplők közlési szándékait megérteni (híradás, panasz, vélemény-

nyilvánítás, félelmek, segítségkérés, stb.) 

- ismerős témákról folyó hétköznapi beszélgetéseket követni (kollégák, munka, szemé-

lyes élmények, nyelvtanulás, utazás, lakóhely, közlekedés, vásárlás, szabadidős tevé-

kenységek, filmek, sportok, nyaralás, munka, ünnepek)  

- hivatalos közleményeket, bejelentéseket megérteni (repülőtéren) 

- telefonbeszélgetéseket megérteni és ezek alapján jegyzeteket készíteni 

- egyszerű történeteket megérteni: események sorrendjét, az állítások valódiságát eldön-

teni a hallott információ alapján 

- hirdetés alapján jegyzeteket készíteni (tanfolyamok) 

- képi stimulus alapján a beszélgetésben szereplő információkat azonosítani 

- alapvető stratégiákat alkalmazni: következtetni az ismeretlen szavakra, várható vagy 

megjósolható információkat megkeresni, 

-  a vizuális elemek (mimika, gesztusok, arckifejezések) felhasználása a megértésben 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 

- dalok 

- rövid történetek 

 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 
 

Előzetes tudás: 
 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal folytatott 

kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- a célnyelvet tudatosan használni a tanórán a tanárral és a társakkal 

- személyes élményeket kifejezni: véleményt, tetszést, nemtetszést, tiltást, engedélyt, kö-

telességet 



- érzéseket kinyilvánítani: köszönet, érzelmek, tanács 

- mindennapi gyakorlati kérdéseket megvitatni: meghívás, programszervezés 

- ismerős témákban gondolatok, információkat cserélni: személyes tervek, élmények, ka-

landok, szállás, városok, utazás, lakóhely, berendezési tárgyak, ünnepek 

- ismert témákat megvitatni csoportban: kommunikáció, nyelvtanulás, túra, jövőkép, mo-

biltelefon, technikai találmányok, szórakozás, filmek,  

- begyakorolt tranzakciókat lebonyolítani: utazás, vásárlás, egészség) 

- leírás készítése majd csoportos megvitatása (barátok, ételek, munkák) 

- kérdőív kérdéseit megválaszolni 

- történetet kitalálni és elmesélni a megfelelő kötőelemekkel, logikai viszonyokkal képi 

stimulus vagy újságcikk címek segítségével 

- kitalálós játékot eljátszani 

- szerepjátékokat játszani: interjú készítése, doktornál, ideális munkahely, állásinterjú, 

tanfolyamra jelentkező, turista egy idegen országban 

- reklámot készíteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- szerepjátékok,  

- társasjátékok,  

- dramatizált jelenetek,  

- rövid társalgás,  

- véleménycsere,  

- információcsere,  

- tranzakciós és informális párbeszédek 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 
 

Előzetes tudás: 
 

A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és mondatokkal. 

 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- egyre nagyobb szókinccsel egyszerű szövegeket elmondani 

- tartalmat mondani 

- rövid, összefüggő történetet elmesélni 

- mindennapi környezetet leírni (személyek, helyek) 

- személyes jellegű információkat megosztani: család, tervek, élmények, személyes ta-

pasztalatok, napirend, preferenciák 

- összehasonlításokat, magyarázatokat, indoklásokat adni 

- csoportban, vagy párban létrehozott alkotást bemutatni 

 

Szövegfajták, szövegforrások 
 

- rövid történetek,  



- témakifejtés,  

- képleírás, 

- élménybeszámoló,  

- véleménynyilvánítás,  

- bejelentés,  

- csoportos előadás vagy prezentáció,  

- projekt bemutatása. 

  

Fejlesztési egység: olvasott szöveg értése 

 

Előzetes tudás:  

 
A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, alapvető in-

formációkat keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, 

a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtó szövegeket megérteni 

- digitális szövegeket megérteni, információkat keresni: weboldal, e-mail, blog, Internet 

fórum 

- plakátokat, szórólapokat, hirdetéseket, reklámokat megérteni 

- tájékoztató jellegű szövegeket megérteni: instrukciók, felhívások, hivatalos közlemé-

nyek, reklámok, receptek 

- élménybeszámolókat, útleírásokat megérteni 

- szépirodalmi művek részleteit megérteni 

- táblákat, feliratokat megérteni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- hirdetések, plakátok, nyomtatványok, szórólapok 

- egyszerű üzenetek, SMS, MMS 

- útleírások, képeslapok,  

- feliratok,  

- egyszerű biztonsági előírások,  

- eseményeket leíró újságcikkek,  

- hagyományos és elektronikus magánlevelek 

- blog, weboldal,  

- internetes fórumok hozzászólásai,   

- ismeretterjesztő szövegek,  

- receptek, 

- egyszerűsített irodalmi szövegek,  

- történetek, versek, dalszövegek 

 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 



 

Előzetes tudás:  
 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rövid, tény-

közlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- személyes információt adni írásban 

- leírásokat készíteni: személyekről, helyekről 

- történetet írni megtörtént eseményről 

- baráti levelekben és e-mailekben információt cserélni, tanácsot adni és kérni, köszönetet 

nyilvánítani, elnézést kérni 

- üzeneteket, jegyzeteket, kommenteket készíteni 

- egyszerű mondatokkal rövid összefüggő szövegekben véleményt nyilvánítani, preferen-

ciát kifejezni 

- írásbeli munkát megfelelően tagolni, kötőszavakat alkalmazni kötőszavak alkalmazásá-

val 

Szövegfajták, szövegforrások: 

- nyomtatott sajtó: újság- és magazincikkek 

- elektronikus szövegek: blog, e-mail, weboldal, Internetes főrum, Internetes profilok 

- képeslapok 

- poszterek 

- nyomtatványok, szórólapok 

- üzenetek, SMS, MMS 

- bejegyzések 

- instrukciók 

- bejelentések, közlemények 

- történetek, elbeszélések, versek 

- dalszövegek 

 

Feladattípusok, tevékenységek minden fejlesztési egységnél: 

 
- rövid választ igénylő feladatok 

- párosítás 

- mondat- vagy szöveg kiegészítés 

- feleletválasztás (szöveges válaszok vagy képek közül) 

- sorrend felállítása 

- igaz / hamis állítások 

  



 

 

Kommunikációs eszközök 

1.Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-

lás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemuta-

tás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánsá-

gok és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speak-

ing 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes le-

vélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 



34. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Öröm, sajnálkozás, bá-

nat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedet-

lenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

35. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 



Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

36. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

37. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagá-

lás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 



38. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb be-

szédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök: az új nyelvi szerkezetek vastaggal jelölve. 
 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Continuous 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Continuous 

  Past Perfect Simple 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 



Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 



Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may / exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, 

could 

 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

 

so / neither / too / 

either 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech 

with present report-

ing verb  

 



Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mon-

dat 

 Exclamatory senten-

ces 

 

 
 

  



14.   évfolyam 
 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 
 

Óraszám: 180/év, 5/hét 
 

Témakörök a 10. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.A bennünket körülvevő világ 23 óra 

- kultúrák, népek, országok, nyelvek 

- nevezetességek 

- nyelvtanulás 

- nyelvi különbségek 

- kommunikáció 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 

2.Hősök, hőstettek 23 óra 

- hőstettek 

- mindennapi hősök ma és régen 

Etika 

 

Történelem 

3.Munka és szabadidő 23 óra 

- szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés 

- sportok 

- színház, mozi, kiállítás, koncert 

- foglalkozások és a szükséges kompeten-

ciák, rutinok, kötelességek 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy mun-

kába állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, 

értelmezése. 

4. Földünk, környezetünk 23 óra 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- környezettudatosság 

- jövőkép 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág. 

 

5. Furcsa események, történések 22 óra 

- szokatlan események 

- bűncselekmények 

 

Etika és erkölcstan 

 

 

6. Utazás, turizmus 22 óra 

- utazás belföldön és külföldön 

- turisztikai célpontok 

- utazási eszközök 

- utazási előkészületek 

- szállástípusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok 



7.Tudomány és technika 22 óra 

- modern nyelvtanulási lehetőségek 

- számítógép, Internet 

- modern eszközök a mindennapokban 

Informatika: számítógépen keresztül való 

kapcsolattartás, információ keresése, az in-

formatikai eszközöket alkalmazó média, az 

elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyei és kockázatai, a netikett alapjai, élőszó-

val kísért bemutatók és felhasználható eszkö-

zeik. 

8.Emberek, személyiségtípusok 22 óra 

- személyiségvonások 

- babona, hiedelmek 

- személyes szokások 

Pszichológia 

 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 
- ismerős témákról szóló rádió- és tévéműsorokat megérteni (interjú, rádiójáték, ismeret-

terjesztő műsorok) 

- mindennapi párbeszédekben a beszélőket azonosítani és a beszélők mondanivalóját 

megérteni 

- előadások főbb mondanivalóját megérteni és követni 

- a beszélők gondolatmenetét, magyarázatát, érvelését, álláspontját  megérteni 

- telefonbeszélgetéseket megérteni 

- instrukciókat, figyelmeztetéseket, részletesebb útbaigazításokat megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni: az ismeretlen szavakat kikövetkeztetni, a várható 

vagy megjósolt információkat megkeresni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- információk,  

- instrukciók,  

- üzenetek,  

- útbaigazítás,  

- műsorok a televízióban és a rádióban,  

- rövid interjúk,  

- reklámok,  

- dalok, videók. 

  

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 



Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 
- órai interakciókban, pármunkában magabiztosan részt venni a célnyelven 

- érzelmeit kifejezni és reagálni mások érzelmeire 

- mindennapi társalgásban aktívan részt venni: információt cserélni 

- ismert témákat, felmerülő problémákat a beszélgető partnerrel megvitatni 

- magyarázatot adni, véleményt nyilvánítani 

- elkezdett történeteket befejezni 

- választási lehetőségeket összevetni és a végén döntést hozni 

- utasításokat, útbaigazításokat adni, követni 

- ismerős témáról beszélgetni: hősök, szokatlan események, környezetvédelem, közleke-

dés, modern életmód, technikai eszközök, szórakozás 

- a fontosabb udvariasságokat ismerni és alkalmazni 

- a szövegösszetartó elemeket egyre biztosabban ismerni és alkalmazni 

- szókincs hiányosságait áthidalni 

- összefoglalni, a lényeget kiemelni 

- mindennapi szerepeket eljátszani 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- személyes és telefonos társalgás,  

- megbeszélés;  

- tranzakciós és informális párbeszédek,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták 

 

 

Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- ismert témákban összefüggően beszélni 

- beszámolni élményekről, személyes tapasztalatokról 

- részletesebb leírásokat adni 

- összehasonlítani képeket, épületeket, embereket 

- gondolatait összefoglalni 

- könyvek, filmek tartalmát összefoglalni 

- történetet kitalálni, elmondani 

- álláspontját, véleményét ismerős témákban kifejteni (idegen nyelvtanulás, életmód, hő-

sök, hőstettek, szabadidős tevékenységek, stb) 

- egyszerű és érthető érveket és ellenérveket felsorakoztatni (előny, hátrány) 

- mondanivalóját példákkal alátámasztani 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 



- leírások, 

- elbeszélő szöveg, érveléssor,  

- előadás,  

- prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása 
- könyvek tartalma 
 

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- nyomtatott sajtótermékek cikkeit elolvasni, a lényeget és a konkrét információkat meg-

érteni: cikkek, hírek 

- szépirodalmi szövegrészleteket olvasni 

- különbséget tenni a hétköznapi és az irodalmi stílus, a formális és informális között 

- hirdetéseket megérteni 

- elvontabb témákat feldolgozó szövegek lényegét megérteni 

- hosszabb ismeretterjesztő szövegeket megérteni, a főbb gondolatmenetet követni 

- az érveléseket megérteni 

- egyszerű szövegfajták szerkezetének, felépítésének felismerése 

- online és hagyományos szótárakat, egy- és kétnyelvű szótárakat használni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 
- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám),  

- hagyományos és elektronikus levelek,  
- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  

- internetes fórumok hozzászólásai,  

- ismeretterjesztő szövegek,  
- egyszerű irodalmi szövegek,  

- dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 
- baráti levelet és e-mait írni megadott szempontok segítéségével 

- leírást készíteni emberekről, eseményekről, helyekről 

- hivatalos levelet írni: pályázati levél 



- ismerni a hivatalos, félhivatalos regisztereket 

- cikket írni 

- történetet írni 

- esszét írni, melyben kifejti véleményét, álláspontját 

- szerkesztőhöz címzett levelet írni 

- könyvbemutatást írni 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 
 

- kérdőív, 

- képaláírások;  

- üzenetek; SMS-ek/MMS-ek;  

- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. 

- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  

- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes be-

jegyzések;  

- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

-  egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek,  

- versek, dalszövegek 

 
  

Kommunikációs eszközök: lásd 9. évfolyam 

Fogalomkörök és a nyelvi kifejező eszközök: az új nyelvi eszközök vastaggal 

jelölve. 

 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Continuous 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Continuous 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Continuous 

  used to  



 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Continuous  

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Continuous Passive 

Past Continuous Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 



   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional sentence Type 1 

  Conditional sentence Type 2 

  Conditional sentence Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 



 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

 Múlt időben Reported Speech 

with past reporting 

verb 

 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

 

15. évfolyam 

 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 
 

Témakörök a 11. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Ember és társadalom 14 óra 

- emberek közötti kapcsolatok: rokoni, baráti 

- kommunikáció, kapcsolattartás 

- fiatalok problémái, konfliktusai a kortársak-

kal és a felnőttekkel 

- életstílusok 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás. 

 

Etika: generációk kapcsolata, családi élet. 

2.Utazás, nyaralás 14 óra 

- utazási célpontok 

- nyaralási tevékenységek 

Földrajz: más népek kultúrái. 



 Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési is-

meretek, közlekedésbiztonság, fenntartható-

ság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jellegű 

országok 

3.Munka világa 14 óra 

- foglalkozások 

- karrier 

- pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás 

- önéletrajz, állásinterjú 

- diákmunka 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

4. Tudomány és technika 14 óra 

- a tudomány hatása a jövőnkre 

- találmányok 

- a tudomány területei 

- felfedezések, kutatások 

- virtuális valóság 

- technikai eszközök a mindennapokban 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei és koc-

kázatai, a netikett alapjai, élőszóval kísért be-

mutatók és felhasználható eszközeik. 

5.Szabadidő, szórakozás 13 óra 

- tematikus parkok 

- szórakozási lehetőségek 

- szabadidős tevékenységek: mozi, fesztivál 

- hobbik 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befogadás, értelmezés. 

 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, ér-

telmezése. 

6.Természet, környezetünk 13 óra 

- növények és állatok a környezetünkben 

- időjárás, éghajlat 

- környezetvédelem 

- ökoturizmus 

- állatvédelem, állatgondozás 

- természeti katasztrófák 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

 

7.Életmód 13 óra 

- egészség, egészségmegőrzés 

- gyógymódok 

- wellness 

- egészséges ételek, táplálkozás 

- fitness, sportok 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 



Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, 

8.Modern élet 13 óra 

- vásárlás 

- boltok, bevásárló központok 

- hirdetések, reklámok 

- városi és a vidéki élet  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek. lakóhely és környék hagyományai 

 

 
 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- ismerős témákról szóló rádiós és televíziós műsorokat főbb vonalakban megérteni 

- mindennapi helyzetekben zajló párbeszédeket megérteni, a főbb információkat kiszűrni 

- beszélők gondolatmenetét, érvelését, véleményét követni 

- telefonbeszélgetéseket megérteni 

- beszélgetések konkrét információit megérteni képek segítségével 

- leírásokat megérteni 

- egyszerű nyelvezetű filmeket megérteni 

- ismerős témájú előadást megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni: ismeretlen szavakat kikövetkeztetni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- hosszabb használati utasítások, 

- információk,  

- instrukciók,  

- előadások, beszédek, viták,  

- interjúk,  

- dalok,  

- visszaemlékezések,  

- reklámok, 

- tévé- és rádióműsorok,  

- filmek 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 



 
- felkészülés nélkül aktívan részt venni a társalgásban 

- információt cserélni 

- gondolatokat cserélni a beszélőpartnerrel 

- megvitatni ismerős témákat 

- ismerni a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket 

- lehetőségek közül mérlegelni (előnyök, hátrányok) és dönteni 

- összehasonlítani fényképeket 

- problémákat közösen megoldani 

- önállóan boldogulni a mindennapos szituációkban 

- gondolatát, véleményét világosan kifejteni, példákkal alátámasztani 

- udvariassági szokásokat ismerni és alkalmazni 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- társalgás,  

- megbeszélés,  

- eszmecsere,  

- tranzakciók,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták. 

 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- megnyilatkozni az érdeklődésnek megfelelő témákról 

- gondolatait mélyebben, strukturáltabban, árnyaltabban kifejteni 

- egy gondolat vagy téma lényegét kifejteni 

- egy gondolat vagy téma mellet vagy ellen érvelni 

- részletes élménybeszámolót tartani 

- történetet elbeszélni 

- előadást, prezentációt készíteni ismerős témákban 

- kompenzációs stratégiákat alkalmazni 

- könyv, film cselekvéseinek összefoglalása, tartalom elmondása 

- szókincshiányosságát körülírással pótolni 

- közlendőjét megfelelően bevezetni, kifejteni és lezárni 

- önmagát ellenőrizni és korrigálni 

 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- leírások, képleírások,  



- témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján),  

- elbeszélő szöveg,  

- érveléssor, előadás,  

- prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása,  

- versek, dalszövegek 

 

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben a fontos és részinformációkat meg-

érteni 

- újságcikkekben a főbb gondolatmenetet megérteni 

- hosszabb tájékoztató jellegű szövegeket (szórólapok, reklámok) megérteni 

- az egyszerű szövegfajták felépítését felismerni és alkalmazni 

- baráti és hivatalos leveleket megérteni 

- a feladatelvégzéshez szükséges információkat kigyűjteni 

- olvasási stratégiákat tudatosan használni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások),  

- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet),  

- hagyományos és elektronikus levelek,  

- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  

- internetes fórumok hozzászólásai,  

- ismeretterjesztő szövegek,  

- egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztés egysége: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 
- baráti levelet, e-mailt írni megadott szempontok alapján 

- leíró fogalmazást írni (hely) 

- történetet írni 

- hivatalos levelet írni: pályázati levél 

- véleményt kifejtő cikket írni (szerkesztőhöz írt levél) 

- esszét írni (problémamegoldás) 

- beszámolót írni (könyv, film) 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 



  

- hagyományos és elektronikus képeslapok, 

- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek,  

- e-mailek vagy internes profilok.  

- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  

- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek,  

- internetes bejegyzések;  

- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

- egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek;  

- riportok, cikkek,  

- esszék 

 



Kommunikációs eszközök: 

 

19. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 
 

 Kezdeményezés és válasz 
 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce my-

self. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy?  

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

 



Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birth-

day! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

20. Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boy-

friend 

21. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 



Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

Are you interested in sports? I am interested in garden-

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terri-

ble. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns to-

day? 

I’m planning to do so.  

22. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 
 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/ It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 



Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

23. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 
 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 

Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

24. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd struktu-

rálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 



 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 
 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 
 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései: az új nyelvtani szerkezetek vastaggal 

jelölve. 
 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Continuous 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Continuous 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Continuous 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Continuous 

  Future Perfect Simple 



Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Continuous Passive 

Past Continuous Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   



Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional sentence Type 1 

  Conditional sentence Type 2 

  Conditional sentence Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 



 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neither … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. évfolyam 
 

Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan, a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve min-

den egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépít-

hető. A gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek 

ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismere-

teiknek köszönhetően pedig széleskörű információszerzésre és viszonyításra képesek. A gim-

náziumi évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek el-



igazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a Natban meg-

határozott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. 

A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulók-

nak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé 

teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy mun-

kájuk során egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az 

európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. évfolyamon lehetősé-

get kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik szerint a középszintű vagy 

emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és 

elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értéke-

lési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerez-

zenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantár-

gyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 

utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a 

szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár 

is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, 

következményeket feltáró feladatokkal.  

 
 

Óraszám: 96/év, 3/hét 
 

Témakörök a 12. évfolyam számára 

Témakör Kapcsolódási pontok 

1.Utazás, turizmus 16 óra 

- nyaralás 

- utazási célpontok 

- közlekedési eszközök 

- kedvelt nyaralási cselekvések 

- országok, emberek, szokások, látványossá-

gok 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság, fenntartha-

tóság, környezettudatosság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, egyes meghatározó jel-

legű országok turisztikai jellemzői. 

2.Ember és társadalom 16 óra 

- bűn és bűnhődés 

- kalandok 

Történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek 

3.Jövőnk 16 óra 

- életünk a jövőben: életmód, környezetünk 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

 

4.Szórakoztató ipar 16 óra 

- művészetek 

- hírességek 

- zene, tánc, fesztivál, koncert 

- mozi, színház, előadások 

Földrajz: más népek kultúrái. 

 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

 



Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek sze-

repe, sportágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, pop-

zene. 

 

5.Önkifejezés 16 óra 

- ünnepek, fesztiválok 

- hagyományok 

- kommunikáció 

Etika: társas kapcsolatok 

6.Ép testben ép lélek 16 óra 

- orvoslás, gyógyítás 

- test és lélek harmóniája 

- fitness, sportok, edzés 

- alternatív gyógyászat 

 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés 

szerepe, relaxáció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszéd-

tempóban erős akcentus nélkül beszélnek 

- megérteni konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmá-

nyi munka során előfordulhatnak 

- követni az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete 

jól követhető 

- viszonylag könnyedén követni az anyanyelvű beszélők közötti társalgást 



- az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és részinformációit 

megérteni 

- a mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegét megér-

teni 

- rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagokat megérteni stan-

dard dialektus esetén. 

- konkrét és elvont témájú hírműsorokat, dokumentumfilmeket, televíziós műsorokat, színda-

rabokat, beszélgető műsorokat megérteni 

- megérteni a részletes, összetett érvelést ismerős téma esetén 

- anyanyelvű beszélők közötti társalgást viszonylag könnyedén követni 

- a beszélő hangulatát, hangszínét, nézeteit és attitűdjeit megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- hétköznapi párbeszédek 

- telefonbeszélgetések 

- média: rádió, tv műsorok, programok 

- közlemények, bejelentések 

- interjúk 

- dalok 

- angol nyelvű filmek 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 
 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, helyesen és ha-

tékonyan használni a nyelvet. 

- pontosan kifejezi gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző fokoza-

tait 

- hatékonyan részt venni a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben 

- stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

- az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyze-

tekben zökkenőmentesen kommunikációt kezdeményezni, fenntartani és lezárni vizuális és ver-

bális segédanyagok alapján 

- érzelmek különböző fokozatait árnyaltan kifejezni, események, élmények személyes jelentő-

ségét kifejezni 

- gondolatokat, problémákat felvetni, megvitatni, teendőket meghatározni, alternatív javaslato-

kat értékelni mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén 

- a tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben aktívan rész venni, infor-

mációt cserélni, nézeteket kifejteni, indokolni, rákérdezni mások nézeteire, reagálni azokra. 

- elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm tartalmát összefog-

lalni, véleményt nyilvánítani, a témával kapcsolatos kérdéseket megválaszolni 

- vitákban saját érveit pontosan, meggyőzően indokolni, bizonyítani példákkal. 



- a partner érveit felismerni, elfogadni vagy meggyőzően cáfolni, ellenérveket pontosan meg-

fogalmazni, indokolni és példákkal bizonyítani 

- közös munka során a részletes utasításokat megbízhatóan megérteni, megbeszélni, a partner 

véleményét kikérni 

- szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltéréseket megvitatni és hatékonyan megoldani 

- összetett információt és tanácsot megérteni és cserélni 

- több forrásból származó információkat és érveket összegezni, bemutatni, megvitatni 

- hatékonyan részt venni interjúban, folyamatosan kezdeményezni, gondolatokat kifejteni, ta-

pasztalatokról beszámolni, saját kérdéseket megfogalmazni 

- anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecserét megérteni és bekapcsolódni a beszélge-

tésbe 

- beszélgetésben elhangzottakat összefoglalni, a lényeget kiemelni, a megértést ellenőrizni, fél-

reérthető megfogalmazásokat javítani, körülírást, szinonimákat használni 

- a kommunikációs eszközök széles körét alkalmazni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 
- személyes és telefonos társalgás,  

- megbeszélés;  

- tranzakciós és informális párbeszédek,  

- utasítások,  

- interjúk,  

- viták 

- érvelések 

 

Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- szisztematikusan kifejtett előadást bemutatni, a fontos gondolatokat kiemelni 

- érveket sorba rendezni, főbb pontokat megfelelően kiemelni és a gondolatokat alátá-

masztani példákkal, érvekkel 

- tényszerű és irodalmi szövegeket összefoglalni, megjegyzéseket hozzáfűzni 

- világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentéseket tenni a 

legtöbb általános témában 

- a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait kifejteni 

- ellentétes nézeteket és a főbb gondolatokat megvitatni 

- egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatát összefoglalni 

- kivonatokat készíteni olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, 

amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak 

- mondanivalót megtervezni, beszéd eszközeit kiválasztani 

- ismerős szituációkban folyékonyan és könnyedén használni a nyelvet 

- szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat, valamint botlásokat és hibákat kompen-

zálni és kijavítani körülírással és átfogalmazással 

- jellegzetes hibákat feljegyezni, és a beszédet tudatos ellenőrizni a hibák alapján. 



- mindezeket a szóbeli érettségi vizsgán történő felkészülésben alkalmazni 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 

 

- leírások, képleírások,  
- témakifejtés,  

- elbeszélő szöveg,  
- érveléssor,  

- előadások,  
- prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján),  

- projektek bemutatása,  

- párbeszéd és társalgás, 
-  nyilvános viták és eszmecserék,  

- telefonbeszélgetés,  
- szerep eljátszása,  

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezést, híreket, cikkeket el-

olvasni és a lényeget megérteni 

- érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasításokat, feltétele-

ket és figyelmeztetéseket megérteni 

- különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkeket megérteni esetenként szótár használatá-

val 

- az önálló olvasást fejleszteni, olvasási stílust és sebességet változtatni a különböző szö-

vegeknek és céloknak megfelelően 

- a megfelelő forrásokat szelektíven használni 

- témák széles körében hírek, cikk és beszámolók tartalmának és fontosságát gyorsan 

meghatározni és eldönteni, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni 

az író álláspontját, nézőpontját megérteni napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban 

- széles körű szókincset kialakítani 

- ismeretlen kifejezéseket, fordulatokat kezelni, a jelentést szövegkörnyezetből, szöveg-

összefüggésből kikövetkeztetetni 

- online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárakat használni  

- felkészülni mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

 

Szövegfajták, szövegforrások: 
 

- utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 

- tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám),  



- hagyományos és elektronikus levelek,  

- újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  
- internetes honlapok, fórumok hozzászólásai,  

- ismeretterjesztő szövegek, 
- tantárgyakkal kapcsolatos szövegek,  

- irodalmi szövegek,  
- cikkek, publicisztikai írások, 

- beszámolók, 
- elbeszélő szövegek, 

- modern szépirodalmi szövegek, 
- dalszövegek 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

 

Fejlesztés célja, tartalma 
A tanuló legyen képes: 

 

- világos, részletes szövegeket írni számos témakörben 

- több forrásból származó adatokat és érveket összegezni és értékelni, a fontos gondolatokat 

érthető közölni 

- tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket, információt közlő fel-

jegyzéseket/üzeneteket írni a mindennapi életében szerepet játszó embereknek 

- híreket, nézeteket an kifejteni, reagálni mások nézeteire 

- esszét, beszámolót, riportot, film-, könyv-, színdarab ismertetőt írni 

- a különböző érzelmi fokozatokat kifejezni és az események és élmények személyes jelentő-

ségét kiemelni levelezésben 

- megjegyzéseket megfogalmazni a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban 

- kreatív, önkifejező műfajokkal kísérletezni (pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása) 

- gondolatokról és problémamegoldásokról értékelést készíteni 

- részletes leírást készíteni valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről 

- érvelés rendezetten kifejteni egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alterna-

tívák előnyeit és hátrányait kifejteni 

- a lényeges pontokat és alátámasztó gondolatokat hangsúlyozni, a több forrásból származó 

információkat és érveket szintetizálni 

- a gondolatok közötti kapcsolatot világosan, összefüggően jelölni, az adott műfaj hagyomá-

nyait követni 

- leveleket, cikkeket, beszámolókat, történeteket világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekez-

désekre tagolni (bevezetés, kifejtés, lezárás) 

- kötőszavakat, kifejezéseket hatékonyan használni a szöveg logikájának megvilágítására és a 

könnyebb megértés támogatására 

- saját írásművet tudatosan ellenőrizni, javítani; a félreértést okozó hibákat helyesbíteni 

- a szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat kompenzálni körülírással és átfogalmazással. 

- a mondanivalót alátámasztani vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

- az írásmű stílusát magabiztosan megválasztani, a formális, neutrális és informális stílus stí-

luselemet alkalmazni 



- a nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárakat használni 

- felkészülni az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására és az értékelésükre hasz-

nált kritériumok megismerni 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: 

 
- hagyományos és elektronikus képeslapok, 

- személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek,  

- e-mailek vagy internes profilok.  

- tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek;  

- személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek,  

- internetes bejegyzések;  

- egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók.  

- egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék;  

- rövid jellemzések.  

- rövid leírások; jegyzetek;  

- riportok, cikkek,  

- esszék. 

 

A fejlesztés várt eredményei: B2-es szint.  

- A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a 

számára ismerős témákról. 

- Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár 

váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez.  

- Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stí-

lusa megfelelő. 

- Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátossá-

gok és különböző stílusjegyek. 

- Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető 

nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

 

Kommunikációs eszközök: lásd 11. évfolyam. 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései: az új nyelvtani szerkezetek vastaggal 

jelölve. 
 

 

Fogalomkörök  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   



Aktív Jelenidejűség Present Simple  

 

  Present Continuous 

 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Continuous 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Continuous 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Continuous 

  used to  

would 

was/ were going to 

 Jövőidejűség Going to  

 

  Future with Will 

  Future Continuous 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Continuous Passive 

Past Continuous Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s 

 

 

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often? 

 

 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 



 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

   

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

 múlt modals + have + past 

participle 

 

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 

 Feltételesség Conditional sentence Type 1 

  Conditional sentence Type 2 



  Conditional sentence Type 3 

 

wishes 

 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél clasuses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 
 

Indefinite pronouns 

 

all / both / neither / 

none 

 

both … and  

either … or 

neitehr … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

Szórendcsere  Inversion  

 

 



 

 A 12. évfolyam kimeneti szintje: B2: 

 

-A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi, vagy tanulmá-

nyaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

- Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni 

és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud 

folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

- Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fej-

teni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák 

előnyeit és hátrányait. 

- Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői 

egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövege-

ket. 

- Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles körében, 

és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 

lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

- Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. 

 

 

 

Helyi tanterv  

Ötosztályos gimnáziumi képzés 

Nyelvi előkészítő osztály 

9. ny-12. évfolyam 

 

Angol második idegen nyelv 

  



A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 49.pont137§ rendelkezik a NYEK osztály nyelvi szint-

jéről a második idegen nyelv esetében is (3. bekezdés) „Az iskolának a második idegen nyelvből 

a nyelvi előkészítő évfolyamot követő, a 9–12. évfolyamokon folyó nevelési-oktatási szakasz-

ban az oktatás feltételeit oly módon kell biztosítania, hogy a képzést nyelvi előkészítő évfolya-

mon kezdő tanulók legalább ötven százaléka a tanulmányok befejezéséig vagy a KER szerinti 

B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát, vagy a KER szerinti B2 szintű idegennyelvtudásnak 

megfelelő emelt szintű érettségi vizsgát tegyen.” 

 

Óraterv: 

 

évfolyam 9.nyek. 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

6 3 3 5 5 

hetek 

száma 

36 36 36 36 32 

éves 

óraszám 

216 108 108 180 160 

KER  

szint 

A1-A2 A2+ B1- B1 B1+B2 

 

A tankönyv/ tananyagkiválasztás szempontjai: 

29. témakörei (fő-és altémakörök) és azok kapcsolódási pontjai; készségenkénti fejlesztési 

céljai és feladatai, tartalma és szövegfajtái, szövegforrásai; kommunikációs eszközei; 

fogalomkörei és értékelési rendszere-módjai teljes mértékben megegyeznek az érvény-

ben lévő NAT és kerettantervek előírásaival 

30. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

31. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

32. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponen-

seit 

33. az integrált készségfejlesztés során minden kiadványunkban hangsúlyos a kultúra és ci-

vilizáció, mint ötödik készség, valamint a tantárgyköziség 

34. alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére 

is különös tekintettel a digitális kompetenciára 

35. nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító témákat, feladatokat 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

 



Az értékelésnek az iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is min-

den évfolyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések 

csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább ké-

pessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind 

a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-

fejlesztés területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév vé-

gén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és 

gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan me-

ríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem 

formális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás el-

vére, például külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

 

Értékelési rendszer:  

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskola pedagógiai programja tartalmazza. 

 

Képzési szakaszok 

 

9. nyelvi előkészítő évfolyam 

 

A nyelvi előkészítő évfolyamon folytatódó második idegen nyelv oktatásának célja a 

tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának A1+ KER szintre való eljuttatása. Ez 

szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési célokkal 

és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, ön-

álló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai 

révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és a technikai kompe-

tenciával, a munkaformák révén pedig a kezdeményezőképesség is fejlődik.  

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kom-

munikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók több autentikus 

szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik köre, 

egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, hogy az új nyelv-

tani szerkezetekkel kontextusba ágyazva ismerkednek meg, már érdeklődnek a nyelvben elő-

forduló szabályszerűségek és az anyanyelvhez hasonló vagy attól eltérő nyelvtani jelenségek 

iránt. A helyes nyelvhasználatban segíthetik őket azok a nyelvtani szabályok, amelyeket maguk 

fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha gyakor-

latot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbál-

kozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A helyes nyelvhasználat 

elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és mennyiségének, 

valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek.  



Az előkészítő év témakörei összhangban állnak a Nat más műveltségi területeinek tar-

talmaival, lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban, árnyaltab-

ban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása 

szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos megválasztásának és annak, hogy 

a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan 

érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, 

értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtu-

dásukat.  

Ebben a fejlesztési szakaszban bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási stratégi-

áknak a köre. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók az iskolán kívül is egyre 

inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. 

 

 

 

 

 

Óraszám: 216/év, 6/hét 

 

A témakörhöz rendelt óraszámok tartalmazzák a kapcsolódó készségek, kommunikációs esz-

közök, fogalomkörök és azok nyelvi kifejezéseinek tanítására, ismétlésre, illetve ellenőrzésre, 

mérésre fordított időt. 

 

Témák óraszám Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos ál-

lomásai. 

Személyes tervek. 

Család 

A családi élet mindennapjai 

26 Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás. 

Etika: önismeret, ember az idő-

ben: gyermekkor, ifjúság, fel-

nőttkor, öregkor, családi élet. 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. 

26 Etika: társas kapcsolatok, előíté-

let, tolerancia, bizalom, együtt-

érzés 



Női és férfi szerepek 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, 

a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szó-

rakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

24 Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettuda-

tosság otthon és a lakókörnye-

zetben, víz és energia- takaré-

kosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és környék 

hagyományai, az én falum, az én 

városom. 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség, védett természeti 

érték, változatos élővilág, az 

időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok. 

22 Történelem, társadalmi, és ál-

lampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanu-

lás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázi-

sok, könyvtári információs 

rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába ál-

lás. 

18 Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

22 Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 



Az egészséges életmód  

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (orvosnál). 

Biológia-egészségtan: testré-

szek, egészséges életmód, a be-

tegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, első-

segély. 

Testnevelés és sport: a rendsze-

res testedzés hatása a szerve-

zetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás  

Kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé  

Számítógép, internet. 

 

22 Földrajz: más népek kultúrái. 

Magyar nyelv és irodalom: rö-

vid epikai, lírai, drámai művek 

olvasása, a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, média-

tudatosság. 

Testnevelés és sport: táncok, 

népi játékok, példaképek sze-

repe, sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasszikus 

zene, pop- zene. 

Dráma és tánc: a szituáció alap-

elemei, beszédre késztetés, be-

fogadás, értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 

Vizuális kultúra: művészi alko-

tások leírása, értelmezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, 

megszervezése. 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, 

szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere stb.). 

Turisztikai célpontok. 

22 Technika, életvitel és gyakorlat: 

közlekedési ismeretek, közleke-

désbiztonság, környezettudatos-

ság a közlekedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet föld-

rajzi alapjai, nyelvek és vallá-

sok, egyes országok turisztikai 

jellemzői. 



Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi élet-

ben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulás-

ban és a munkában. 

 

18 Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; fizika: tu-

dománytörténeti jelentőségű fel-

fedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen ke-

resztül való kapcsolattartás, in-

formáció keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média 

megismerése, az elterjedt info-

kommunikációs eszközök elő-

nyeinek és kockázatainak meg-

ismerése, a netikett alapjainak 

megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható 

eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás 

Zsebpénz 

Vásárlás, szolgáltatások 

 

18 Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás, tudatos vá-

sárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: a jövede-

lem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel re-

zsi, zsebpénz. 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

A1-es fejlesztési ciklus  

Szóbeli interakció 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A tanuló képes egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel tá-

mogatva kifejezni beszédszándékát; 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel, és egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre; 

képes nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel kommunikálni; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

 

A fejlesztés tartalma 



Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A tanulóhoz intézett gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, kérdések és utasítások meg-

értése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módo-

sítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (pl. bemutatkozás, bemutatás, 

valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés 

mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a ta-

nulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszél-

getések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének korlátozott mértékű al-

kalmazása, szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavak-

kal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid társalgás, rövid tranz-

akciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán illetve 

különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 Összefüggő beszéd  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A tanuló képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, 

begyakorolt fordulatokkal röviden megnyilatkozni; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be;  



beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) szó-

beli bemutatása. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szer-

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalma-

zása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témaki-

fejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos bemu-

tatása 

 

Olvasott szöveg értése  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, szavakat és mondatokat egyszerű szövegekben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, az ismerős szavak, esetleg 

képek segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegét, kiszűr a szö-

vegből néhány alapvető információt. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű for-

dulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető for-

dulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szöve-

gekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg 

megértéséhez. 



 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, reklámok, pla-

kátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szö-

veges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egy-

szerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Íráskészség  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A tanuló képes ismert témákról rövid, egyszerű mondatokat írni; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszol; tud minta alapján néhány 

közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert témákról.  

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (pl. 

hol lakik és mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (pl. számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, élet-

kor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása 

(pl. internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (pl. címzés, a kommu-

nikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektro-

nikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszöve-

gek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internetes profilok, üze-

netek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jele-

netek. 



 

A fejlesztés várt eredményei az A1 fejlesztési ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, ame-

lyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra vo-

natkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni, szemé-

lyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról röviden, önállóan 

beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat és az egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Megérti az 

egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős szavak, esetleg képek se-

gítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni 

őt érdeklő, ismert témákról 

 

Kommunikációs eszközök  

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

 

Good night. 

Thanks. Bye! 



Köszönet és arra reagálás Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, bemutatás My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much bet-

ter, thanks. Not very well, I am 

afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, jókívánságok 

és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the 

day) 

Congratulations! 

 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith 

speaking 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 



Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, bánat Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 



Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elisme-

rése és el nem ismerése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem ér-

tés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a bisquit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

Do I have to...? Is it a must? For 

sure? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the 

station? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 



Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő 

események leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagálás Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 



Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb 

beszédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I 

don’t drink milk. 

  Present Progressive 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

 

  Present Perfect 

Simple 

 

 Múltidejűség Past Simple  



  Past Simple of verb 

BE 

 

  Past Simple of verb 

CAN 

 

  Past Progressive  

  USED TO  

 Jövőidejűség Future GOING TO  

  Future WILL  

Passzív:  Jelenidejűség: Present Simple Pas-

sive 

 

 Múltidejűség Past Simple Passive  

Birtoklás kifejezése  Present forms of 

have 

I have five friends at 

school. 

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

their dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 

Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, op-

posite, next to, between,  

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

  How long?  for, since 

  Time expressions ever, never, before, always, 

just, so far, once, twice 



 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregu-

lar plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have 

you got? 

I’ve got a lot of/little mo-

ney. 

Minőségi viszo-

nyok 

 Comparative and Su-

perlative forms of 

adjectives 

 

  too, enough  

  Adverbs of manner  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

  Can / could (request, 

possibility) 

 

  may / might (possibi-

lity) 

 

  Must (obligation) / 

have to 

 

  mustn’t (prohibition)  



  should (advice)  

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

 Feltételes mondatok Zero Conditional  

  Conditional Senten-

ces Type 1 

 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 

Demonstrative 

pronouns 

Relative pronouns 

Relative adverbs 

Any / some / every 

and their compounds 

all, both, neither, 

none, either 

A, an, the 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchbo-

xes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

 

This, that, these, those 

 

who, which, that, whose 

where 

something / anywhere / no-

body  

Question tags    



9. osztály 

3 óra/hét 108/év 

 

A 9. évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse, egyre változatosabb nyelvi elemekkel ké-

pesek kifejezni magukat. A 9. év végére a tanulóknak el kell érniük a KER A2-es szintet. 

 

A témakörhöz rendelt óraszámok tartalmazzák a kapcsolódó készségek, kommunikációs esz-

közök, fogalomkörök és azok nyelvi kifejezéseinek tanítására, ismétlésre, illetve ellenőrzésre, 

mérésre fordított időt. 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család                         12 óra 

Családi kapcsolatok. 

A családi munkamegosztás 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás.  

Erkölcstan, etika: önismeret, 

ember az időben: gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor, öregkor, 

családi élet. 

Ember és társadalom                                          14 óra 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, toleran-

cia, pl. fogyatékkal élők.  

Divat 

Erkölcstan, etika: társas kap-

csolatok, előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; fogyaték-

kal élők, szegények és gazda-

gok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

tudatos vásárlás. 

Környezetünk                                                     9 óra 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Környezetvédelem globálisan 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

fenntarthatóság, környezettuda-

tosság víz- és energia-takaré-

kosság, újrahasznosítás. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely és kör-

nyék 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

életközösség 

Az iskola                                                             12 óra 

Tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Történelem, társadalmi, és ál-

lampolgári ismeretek: a tudás 



Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Iskolai hagyományok a célországokban. 

fogalmának átalakulása, a tanu-

lás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

Informatika: digitális tudásbá-

zisok, könyvtári információs 

rendszerek. 

A munka világa                                                  10 óra 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód                                                               12 óra 

A helyes és a helytelen táplálkozás,  

A testmozgás szerepe az egészség megőrzésében 

Gyógykezelés szakorvos, kórház 

Függőségek 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testré-

szek, egészséges életmód, a be-

tegségek ismérvei, betegség-

megelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendsze-

res testedzés hatása a szerve-

zetre, relaxáció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás.                  12 óra 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Az infokommunikáció a mindennapokban. 

Kulturális élet nálunk és más országokban. 

Magyar nyelv és irodalom: rek-

lám és a popzene költészete. 

Informatika: e-könyvek. 

Testnevelés és sport: táncok, 

népi játékok, a sport és olimpia 

története,   

Ének-zene: népzene, popzene 

Utazás, turizmus                                                 9 óra 

Nyaralás 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Földrajz: a kulturális élet föld-

rajzi alapjai, nyelvek és vallá-

sok, egyes meghatározó jellegű 

országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika                                      9 óra 

A technikai eszközök a mindennapi életben. 

Az internet szerepe. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; fizika: 

tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen ke-

resztül való kapcsolattartás, in-

formáció keresése 



Gazdaság és pénzügyek                                    9 óra 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Fogyasztás, reklámok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás, tudatos vá-

sárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

A2 kimeneti szinthez 

 

Fejlesztési egység 

Hallott szöveg értése  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések megértése; 

a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és beszédfordulatok felis-

merése, és ezekből következtetés a szövegek témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert témakörökben elhangzó szövegek-

ből, részben önállóan, részben a megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; néhány, 

a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott cél-

nyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka meg-

szervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása 

a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempó-

ban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató 

multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, 

célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, inter-

aktív feladatok.  



 

Fejlesztési egység  

Szóbeli interakció 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert témákról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a hozzá intézett kérdésekre, 

illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata útján; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása a megértetés, illetve a beszédpartner 

megértése érdekében;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra  

A fejlesztés tartalma.  

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogal-

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszél-

getésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás struktu-

rált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel.  

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalma-

zása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkal-

mazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való re-

agálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszó-

lítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló 

szövegek, spontán megnyilvánulások.  

 

Fejlesztési egység  

Összefüggő beszéd  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  



Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok alkalmazásával, összefüggő be-

széd saját magáról és közvetlen környezetéről; munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközök-

kel; rövid, egyszerű történetek mesélése; egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, in-

doklás megfogalmazása; egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; a szavak, 

szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az 

ok-okozati összefüggések kifejezése; a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; a 

célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szer-

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso-

lása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati 

kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normá-

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés.  

Fejlesztési egység  

Olvasott szöveg értése  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi szövegekben; 

az életkornak megfelelő témájú autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az 

alapvető információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készsége kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma  

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, ét-

lapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 



Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és holnapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek.  

 

Fejlesztési egység  

Íráskészség  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatívan alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek felismerése és követése. 

A fejlesztés tartalma  

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegy-

zés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmak-

kal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű lét-

rehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, blogbe-

jegyzés  

Kommunikációs eszközök: ugyanaz, mint a Nyek. osztályban. 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   



 Jelenidejűség Present Simple  

 

When do you get up? I 

don’t drink milk. 

  Present Progressive 

 

Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving. 

  Present Perfect 

Simple 

 

  Present Perfect 

Progressive 

 

 Múltidejűség Past Simple  

  Past Simple of verb 

BE 

 

  Past Simple of verb 

CAN 

 

  Past Progressive  

  USED TO  

  Past Perfect Simple  

 Jövőidejűség Future GOING TO  

  Future WILL  

Passzív:  Jelenidejűség: Present Simple Pas-

sive 

 

  Present Perfect 

Simple Passive 

 

 Múltidejűség Past Simple Passive  

 Jövőidejűség Passive with Future 

Will 

 

  Passive with GO-

ING TO 

 

Birtoklás kifeje-

zése 

 Present forms of 

have 

I have five friends at 

school. 

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

their dog  

  Genitive ’s 

 

Kate’s brother 

Whose? 



Térbeli viszonyok Irányok, helymeg-

határozás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

Here, there, on the left, on 

the right, in, on, under, op-

posite, next to, between, … 

Időbeli viszonyok    

 Gyakoriság How often? 

 

 

Always, often, sometimes, 

never, once/twice a week, 

every day. 

  How long?  for, since 

  Time expressions ever, never, before, always, 

just, so far, once, twice 

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

Now, 

Yesterday, last week, two 

years ago,  

Tomorrow, next week 

In 1997, in July, at 5 

o’clock, on Monday 

It’s eight.  

It’s quarter to eight. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregu-

lar plurals 

Boys, girls, 

Children, people, men, 

women … 

  Cardinal numbers 1-

100 

 

  Ordinal numbers  first, second… 

  Countable nouns 

 

Uncountable nouns 

How many CDs have you 

got? 

I’ve got a lot of/few CDs. 

How much money have 

you got? 

I’ve got a lot of/little mo-

ney. 

Minőségi viszo-

nyok 

 Comparative and Su-

perlative forms of 

adjectives 

 



  too, enough  

  Adverbs of manner  

Modalitás  Can (ability) I can swim. 

  be able   

  Can / could (request, 

possibility) 

 

  may / might (possibi-

lity) 

 

  Must (obligation) / 

have to 

 

  need to (necessity)  

  mustn’t (prohibition)  

  should (advice)  

Logikai viszonyok  Linking words And/or/but/because 

 Feltételes mondatok Zero Conditional  

  Conditional Senten-

ces Type 1 

 

  Conditional Sen-

tences Type 2 

 

  wishes  



Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular 

noun  

Any +singular noun 

 

 

 

 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Relative pronouns 

Relative adverbs 

 

Any / some / every 

and their compounds 

all, both, neither, 

none, either 

A, an, the 

There are some pencils in 

the bag. 

Have you got any sisters? 

I haven’t got any matchbo-

xes. 

There’s some water in the 

vase. 

There isn’t any juice in my 

glass. 

I, he, they… 

Me, him, them… 

 

This, that, these, those 

 

who, which, that, whose 

where 

 

something / anywhere / no-

body  

Question tags    

Függő beszéd Jelen időben Reported speech 

with present report-

ing verb  

(statements) 

He says he is tired. 

I don’t know where he li-

ves. 

Tell him to stop it. 

  Reported Speech 

(commands, requ-

ests) 

 

  Reported Speech 

(questions) 

 

 

A fejlesztés várt eredménye: A2 nyelvi szint: 



 

- A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt. 

- Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben. 

- Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, 

valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről. 

- Megérti az ismerős témákról írt rövid szövegeket, egyszerű szövegekben, különböző szöveg-

típusokban megtalálja információkat. 

- Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

A második idegen nyelvből nyelvi előkészítős osztály 10. évfolyamának végére a 

tanulóknak el kell jutniuk a A2-B1 közötti tudásszintre. Ez lehetőséget ad az intenzív 

készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség szerint differenciált 

haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy 

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak fi-

gyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreati-

vitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatáro-

zóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a 

nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók 

számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek 

az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudato-

sításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Óraszám: 108/év, 3/hét 



 

A témakörhöz rendelt óraszámok tartalmazzák a kapcsolódó készségek, kommunikációs esz-

közök, fogalomkörök és azok nyelvi kifejezéseinek tanítására, ismétlésre, illetve ellenőrzésre, 

mérésre fordított időt. 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család                      10 óra 

Család szerepe, nevelés 

Generációk. 

Család a célországokban 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás.  

Erkölcstan, etika: önismeret, 

ember az időben, családi élet. 

Ember és társadalom                                        10 óra 

Kapcsolatok, ismerkedés, házasság. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia 

Konfliktusok és kezelésük.  

 

Erkölcstan, etika: társas kap-

csolatok, előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; fogyaték-

kal élők, szegények és gazda-

gok. 

Környezetünk                                                   12 óra 

Nagyvárosok. 

Globális problémák 

Környezetünk és a természet megóvása 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

környezettudatosság otthon és a 

lakókörnyezetben, víz- és ener-

gia-takarékosság, újrahasznosí-

tás. 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, 

védett természeti érték, változa-

tos élővilág, a Föld  egyedisége. 

 

Földrajz: településtípusok; glo-

bális problémák 

Az iskola                                                         10 óra 

Az iskola sajátosságai, szakmai képzés, tagozat. 

Különböző tantárgyak fontossága 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi, és ál-

lampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanu-

lás technikái, élethosszig tartó 

tanulás. 

 



Informatika: digitális tudásbá-

zisok, könyvtári információs 

rendszerek. 

A munka világa                                            10 óra 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Életmód                                                         14 óra 

Testápolás 

Életünk és a stressz. 

Ételrendelés telefonon és interneten.. 

Gyógykezelés -alternatív gyógymódok 

Életmód nálunk és más országokban 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

testi és lelki egészség, balesetek 

megelőzése, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: testré-

szek, egészséges életmód, a be-

tegségek ismérve 

Szabadidő, művelődés, szórakozás             12 óra 

Szabadidő jelentősége 

Könyvek és  internet 

Sportélet nálunk és más országokban 

Magyar nyelv és irodalom: rö-

vid epikai, lírai, drámai művek 

olvasása 

Informatika: e-könyvek, mé-

diatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: táncok, 

népi játékok, a sport és olimpia 

története, példaképek szerepe 

Utazás, turizmus                                           10 óra 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Földrajz: a kulturális élet föld-

rajzi alapjai, nyelvek és vallá-

sok, egyes meghatározó jellegű 

országok turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika                                10 óra 

A tudományos és technikai fejlődés hatásai 

A világháló szerepe a munkában. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; fizika: 

felfedezések,találmányok 

Informatika: számítógépen ke-

resztül való kapcsolattartás, in-

formáció keresése, az informa-

tikai eszközöket alkalmazó mé-

dia megismerése 



Gazdaság és pénzügyek                                10 óra 

Családi gazdálkodás. 

Üzleti világ, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és gyakorlat: 

család és háztartás, tudatos vá-

sárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapműveletek, 

grafikonok értelmezése. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel, re-

zsi 

 

 

B1 kimeneti szinthez 

Fejlesztési egység  

Hallott szöveg értése  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megértése több beszélő 

esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-

lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák ese-

tén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részin-

formációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítség-

ével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegé-

nek megértése.  



Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 

az események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előfor-

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, 

dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműso-

rok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

 

Fejlesztési egység  

Szóbeli interakció  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe tartozó és általános 

témákról is A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal történő 

alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban  

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információ-

csere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vé-

leménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 



Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a ha-

tóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevo-

nása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félre-

érthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgya-

lásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták.  

 

Fejlesztési egység  

Összefüggő beszéd  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével ismerős té-

makörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli megtervezése 

és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése  



A fejlesztési tartalma  

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok li-

neáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogal-

mazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, ér-

veléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek.  

 

Fejlesztési egység  

Olvasott szöveg értése  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszűrése. 

 



A fejlesztés tartalma  

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szö-

vegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy si-

keres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, il-

letve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösz-

szefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, me-

netrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újság-

cikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek  

Fejlesztési egység  

Íráskészség  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és elvontabb té-

mákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írásbeli beszámolás, 

valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 



Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, illetve saját ötle-

tekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb jellegzetessé-

geinek és stílusjegyeinek alkalmazásával.  

A fejlesztés tartalma  

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 

témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kap-

csolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 



Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus ké-

peslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tar-

talmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, 

illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező 

üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügy-

intéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rö-

vid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cik-

kek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák 



Kommunikációs eszközök 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra reagá-

lás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

n’t mention it. 

Bemutatkozás, bemuta-

tás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce 

myself. 

May I/Can/ Let me introduce 

you to Rosy? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  

Érdeklődés hogylét iránt 

és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 



Gratulációk, jókívánsá-

gok és arra reagálás 

Happy Christmas/New 

year/Birthday! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

Telefon felvétele Chichester, five oh two double 

one eight. 

Hello, this is Mary Brown 

speaking. 

Telefonon bemutatkozás Hello, this is Mary Smith speak-

ing 

 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes le-

vélben 

Best wishes, 

Love (from), 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, bá-

nat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

 

How do you feel about that? 

Great! 

I’m so glad /very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elégedet-

lenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 



 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward 

to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. 

I like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  

Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t 

like it. 

He looks nice. 

Akarat, kívánság: Would you like a biscuit? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a 

horse. 

Szükségesség Is that necessarily so?Do I have to...? 

Is it a must? For sure? 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at 

five. 



Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek meg-

nevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a 

kind of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információkérés, -adás 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Egymást követő esemé-

nyek leírása 

What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her 

friend and finally they all 

met at the cinema. 

Bizonyosság, bizonyta-

lanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Meghívás és arra reagá-

lás 

Are you free on Tuesday? 

Let’s meet on Sunday. 

Yes, I am. 

Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Yes, please. No, thank 

you. 

Thank you. 



Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she 

live? 

Sorry, what did you say 

his name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, ma-

gyarázat értés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself 

clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb be-

szédre 

Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

  Present Progressive 

  Present Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  used to  



 Jövőidejűség Going to  

  Future with Will 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have 

  Have with will 

  Possessive adj. 

  Genitive ’s 

  Possessive pronouns 

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepositional Phrases, Adverbs 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often?  

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

Uncountable nouns 



Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t  

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  wishes 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

 



Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

so / neither / too / 

either 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

Utókérdés  Question tags 

 

 

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

 

 

 

 

   A 11-12. évfolyamok fejlesztési ciklusa 

 

A fejlesztés várt eredményei a 12. évfolyam végén  

 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi vagy tanulmá-

nyaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg 

tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű 

interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köré-

ről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a külön-

böző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, ame-

lyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi 

prózai szövegeket. 



A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles 

körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a 

különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

 

A 11-12. évfolyamok évenkénti lebontása: 

 

11.évfolyam 

 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel 

ismerkednek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

A témakörhöz rendelt óraszámok tartalmazzák a kapcsolódó készségek, kommunikációs esz-

közök, fogalomkörök és azok nyelvi kifejezéseinek tanítására, ismétlésre, illetve ellenőrzésre, 

mérésre fordított időt. 

 

Óraszám: 180/év, 5/hét 

A  B 

Témakörök 
óra-

szám 
Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család  

A vizsgázó személye, életrajza, életé-

nek fontos állomásai (fordulópontjai). 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni te-

endők.  

20 Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás; generációk kapcsolata. 

Etika: ember az időben: gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor, öregkor. 

Ember és társadalom  

A másik ember külső és belső jellem-

zése. 

A tizenévesek világa: baráti kör, kap-

csolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizen-

évesek útkeresése. 

26 Technika, életvitel és gyakorlat: tuda-

tos vásárlás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári 

és gazdasági ismeretek: a jövedelem 

szerepe a családban, kiadás, bevétel, 



Az emberi kapcsolatok minősége, fon-

tossága (barátság, szerelem, házasság). 

Női és férfi szerepek. 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás 

másokért. 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek 

fontossága az egyén és a társadalom 

életében 

Öltözködés, divat, az öltözködés mint a 

társadalmi hovatartozás kifejezése. 

megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz; fo-

gyasztói társadalom, bűn és büntetés. 

. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a 

lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatá-

sok, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlí-

tása. 

Növények és állatok a környezetünk-

ben. 

Környezetvédelem a szűkebb környeze-

tünkben: Időjárás, éghajlat. 

18 Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és 

energiatakarékosság, újrahasznosítás. 

Ember és természet: élőhely, életkö-

zösség, védett természeti érték, válto-

zatos élővilág, a Föld mozgása, az idő-

járás tényezői, a Föld szépsége, egye-

disége. 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátos-

ságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a ta-

nulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli esemé-

nyei 

17 Történelem, társadalmi, gazdasági és 

állampolgári ismeretek: a tudás fogal-

mának átalakulása, élethosszig tartó ta-

nulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, 

munkanélküliség. 

15 Matematika: gazdasági és pénzügyi ne-

velés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pálya-

orientáció és munka. 



Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás. 

Életmód 

Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás 

szerepe az egészség megőrzésében, 

testápolás). 

Az étkezési szokások, ételspecialitások 

hazánkban és más országokban.  

Étkezési szokások a családban.. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, 

gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, 

kórházak). 

20 Technika, életvitel és gyakorlat: pálya-

orientáció és munka, balesetek megelő-

zése, egészséges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek is-

mérvei, fogyatékkal élők, betegség-

megelőzés, elsősegély. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészet szerepe a mindennapok-

ban: színház, mozi, koncert, kiállítás 

stb.. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes 

sportok: sportolás, kedvenc sport, isko-

lai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számító-

gép, internet. 

18 Földrajz: saját népe és kultúrája érté-

keihez való kötődés, más népek kultú-

rájának ismeretén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epi-

kai, lírai, drámai művek olvasása, a 

reklám és a popzene új szóbeli költé-

szete, médiatudatosságra nevelés. 

Informatika: e-könyvek. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a 

tömegközlekedés, a kerékpáros közle-

kedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás meg-

tervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és 

hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

18 Fizika, kémia: fenntarthatóság, környe-

zettudatosság a közlekedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közle-

kedési ismeretek, közlekedésbizton-

ság. 

 



Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesz-

tés. 

A technikai eszközök szerepe a min-

dennapi életben. 

A világháló a tanulásban, szakmában, 

szabadidőben 

 

14 Fizika; kémia, biológia-egészségtan: 

tudománytörténeti jelentőségű felfede-

zések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ kere-

sése, az informatikai eszközöket alkal-

mazó média megismerése, az elterjedt 

infokommunikációs eszközök előnyei-

nek és kockázatainak megismerése, a 

netikett alapjainak megismerése, élő-

szóval kísért bemutatók és felhasznál-

ható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, 

bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

 

14 Technika, életvitel és gyakorlat: család 

és háztartás; tudatos vásárlás; pénzügyi 

ismeretek. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek: banki ügyletek, tőzsde, gaz-

dasági problémák, a jövedelem szerepe 

a családban, kiadás, bevétel, megtaka-

rítás, hitel rezsi, zsebpénz. 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: ismerős témákról szóló rádiós és televíziós műsorokat főbb vonalakban 

megérteni, mindennapi helyzetekben zajló párbeszédeket megérteni, a főbb információkat ki-

szűrni, beszélők gondolatmenetét, érvelését, véleményét követni telefonbeszélgetéseket meg-

érteni, beszélgetések konkrét információit megérteni képek segítségével, leírásokat megérteni, 

egyszerű nyelvezetű filmeket megérteni, ismerős témájú előadást megérteni, szövegértési stra-

tégiákat alkalmazni: ismeretlen szavakat kikövetkeztetni. 

Szövegfajták, szövegforrások: 

hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, 

dalok, visszaemlékezések, reklámok,tévé- és rádióműsorok, filmek 

 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 



Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: felkészülés nélkül aktívan részt venni a társalgásban, információt cse-

rélni, gondolatokat cserélni a beszélőpartnerrel, megvitatni ismerős témákat, ismerni a leggya-

koribb kommunikációs forgatókönyveket, lehetőségek közül mérlegelni (előnyök, hátrányok) 

és dönteni, összehasonlítani fényképeket, problémákat közösen megoldani, önállóan boldogulni 

a mindennapos szituációkban, gondolatát, véleményét világosan kifejteni, példákkal alátámasz-

tani, udvariassági szokásokat ismerni és alkalmazni 

Szövegfajták, szövegforrások: társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, 

interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység: összefüggő beszéd 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: megnyilatkozni az érdeklődésnek megfelelő témákról, gondolatait mé-

lyebben, strukturáltabban, árnyaltabban kifejteni, egy gondolat vagy téma lényegét kifejteni, 

egy gondolat vagy téma mellet vagy ellen érvelni, részletes élménybeszámolót tartani, történe-

tet elbeszélni, előadást, prezentációt készíteni ismerős témákban, kompenzációs stratégiákat al-

kalmazni, könyv, film cselekvéseinek összefoglalása, tartalom elmondása, szókincshiányossá-

gát körülírással pótolni, közlendőjét megfelelően bevezetni, kifejteni és lezárni, önmagát ellen-

őrizni és korrigálni 

Szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segéd-

anyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanya-

gok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, dalszövegek 

 

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben a fontos és rész-

információkat megérteni, újságcikkekben a főbb gondolatmenetet megérteni, hosszabb tájékoz-

tató jellegű szövegeket (szórólapok, reklámok) megérteni, az egyszerű szövegfajták felépítését 

felismerni és alkalmazni, baráti és hivatalos leveleket megérteni, a feladatelvégzéshez szüksé-

ges információkat kigyűjteni, olvasási stratégiákat tudatosan használni 

Szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szö-

vegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), hagyományos és elektronikus 

levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretter-

jesztő szövegek,egyszerű irodalmi szövegek. 

Fejlesztés egysége: íráskészség 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes baráti levelet, e-mailt írni megadott szempontok alapján, leíró fogalma-

zást írni (hely), történetet írni, hivatalos levelet írni: pályázati levél, véleményt kifejtő cikket 

írni (szerkesztőhöz írt levél), esszét írni (problémamegoldás), beszámolót írni (könyv, film) 



Szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus képeslapok, személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. tényszerű információt nyújtó, 

illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező 

üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. egyszerű, rö-

vid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. rövid leírások; jegyzetek; riportok, cik-

kek, esszék 

 

Kommunikációs eszközök: 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 
Kezdeményezés és válasz 

Megszólítás Excuse me. Pardon? 

Köszönés How do you do?  

Good morning. 

Hello Tom. 

Hello, how are you? 

Hi! 

How do you do?  

Good morning. 

Hello Mary. 

Very well, thank you. And how 

about you? 

Hi! 

Elköszönés 

 

 

 

 

Goodbye. 

Bye-bye! 

Good night. 

Take care. 

Goodbye. 

Bye! 

See you! 

Good night. 

Thanks. Bye! 

Köszönet és arra 

reagálás 

Thanks. 

Thank you very much. 

Thanks a lot.  

It’s very kind of you. 

Not at all. 

You are welcome. 

No problem. 

Don’t mention it. 

Bemutatkozás, be-

mutatás 

My name is… 

May I/Can I/ Let me introduce my-

self. 

May I/Can/ Let me introduce you 

to Rosy? 

Hello. 

Hi!  

Pleased to meet you. Nice to 

meet you.  



Telefonon más személy 

kérése 

Can I speak to George, please? 

Could you put me through to Mrs 

Hamilton, please? 

Yes, just a minute, please. 

Telefonálásnál 

elköszönés 

I’ll call back again later this even-

ing. 

It was lovely to speak to you. 

Thanks for ringing. Bye! 

 

Bye! 

Üdvözletküldés Give my love / regards to… I will. 

Érdeklődés hogylét 

iránt és arra reagálás 

How are you feeling today? 

What’s the matter? 

Fine. / OK / All right. Much 

better, thanks. Not very well, I 

am afraid. 

Engedélykérés és 

reagálás: 

May I use your telephone? 

Do you mind if I open the win-

dow? 

Yes, go ahead. 

Not at all. 

Bocsánatkérés és arra 

reagálás 

I am sorry. I am very sorry. 

I beg your pardon 

That’s all right. 

It doesn’t matter. Never mind. 

Gratulációk, 

jókívánságok és arra 

reagálás 

Happy Christmas/New year/Birth-

day! 

Many happy returns (of the day) 

Congratulations! 

Happy Christmas /New Year/ 

Birthday! 

Thank you. 

Thank you, the same to you. 

Megszólítás személyes 

levélben 

Dear John,  

Elbúcsúzás személyes 

levélben 

Best wishes, 

Love (from), 

I am looking forward to hearing 

from you soon. 

 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Öröm, sajnálkozás, 

bánat 

Are you happy about that? 

 

 

 

What do you think of that? 

Great! 

I’m so glad/very happy. 

I’m glad to hear that. 

I’m so pleased that… 

Good for you. 



 

How do you feel about that? 

Congratulations. 

I feel so happy for… 

I’m sorry to hear that. 

What a pity. 

Oh, no! 

Oh, dear! 

I feel so sorry for… 

Elégedettség, elége-

detlenség, bosszúság 

What do you think of…? 

Are you pleased with…? 

Are you happy with…? 

Are you satisfied with…? 

That’s fine/nice/not bad. 

That was fine/good/ nice  

I’m quite satisfied with… 

I’m quite happy with… 

I’m quite pleased with… 

It’s not good enough. 

That wasn’t very good. 

Csodálkozás Jane has lost her money. 

Tom is twenty. 

This is a book for you.  

How come? 

Is he? 

What a surprise! 

Remény What are you hoping for? 

What are you looking forward to? 

I am looking forward to… 

I hope you’ll have time to join 

me for dinner. 

Aggódás, félelem What’s the matter?  I am worried about my boy-

friend 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés, és arra 

reagálás 

What do you think? How do you like 

it? 

I think it is rather strange. I 

like it. 

Valaki igazának az elis-

merése és el nem isme-

rése 

You are right. You are wrong.  



Egyetértés, egyet nem 

értés 

Do you agree? 

What’s your opinion? 

How do you feel about it?  

OK 

All right. 

I think he’s wrong/right. 

Érdeklődés, érdektelen-

ség 

Are you interested in sports? I am interested in garden-

ing. 

It doesn’t really bother me. 

Tetszés, nem tetszés Do you like Greek food? 

What do you think of my boyfriend? 

I think it’s great. I don’t like 

it. 

He looks nice. 

Dicséret, kritika You are really helpful.  

Akarat, kívánság Would you like a cake? I’d like an ice-cream, 

please. 

Képesség 

 

Can you speak French? 

Are you able to ride a horse? 

I can understand French. 

I am unable to ride a horse. 

Kötelezettség Must we fill in this form now? 

When do we have to leave? 

We must fill it in now. 

Right now. 

Szükségesség Is that necessarily so? 

 

People must sleep some-

times. 

Lehetőség It may rain.   

She might be late. 

 

Ígéret Will you come and meet me at the sta-

tion? 

Don’t worry, I will. 

I promise to be there at five. 

Szándék, kívánság What would you like to do? 

Would you like to have a rest? 

I’d like to see that film 

I’d rather not go out to-

night. 

Dicséret, kritika It’s great. It’s a good idea. It’s boring. 

Ítélet, kritika Do you approve of this action? That’s good/not bad / terri-

ble. 

Szándék, terv Are you going to visit the Browns to-

day? 

I’m planning to do so.  



25. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek 

megnevezése, leírása 

What is it? 

What’s it in English? 

What is his house like? 

It’s…/ That’s…/ It’s a kind 

of…/It’s used for… 

It’s big and comfortable. 

Információ kérés, adás: 

 

Are you all right? 

When are the guests coming? 

Yes, I am. 

At 6 p.m. 

Tudás, nemtudás Where is she? I have no idea. 

Események leírása What happened? 

 

First she finished lunch, 

then she phoned her friend 

and finally they all met at 

the cinema. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Do you think they will come? 

 

How old do you think she is? 

They will probably come. 

They might come, or they 

might not come. 

She can’t be very old. She 

must be 25. 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés és arra reagálás Can you give me a pen? 

 

Do you have a pen by any chance? 

Yes, sure. Yes, of course.  

I’m afraid I can’t.  

I am afraid, I don’t. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go to the cinema tonight. Good idea. 

Segítségkérés és arra 

való reagálás 

Will you do the washing up for me, 

please? 

Certainly. Not now. I am 

very busy. 

Segítség felajánlása I am going to the food-store. Shall I 

bring you something? 

I’ll do the ironing for you. 

No, thank you. 

That would be kind of you. 

Meghívás és arra 

reagálás 

Are you free on Tuesday? Let’s meet 

on Sunday. 

Yes, I am. Good idea. 

Kínálás és arra reagálás Have an orange.  

Here you are. 

Let me get you another drink. 

 

Yes, please. No, thank you. 

Thank you. 

 



Tanács és arra reagálás What shall I do?  

What do you recommend me? 

I think you should … 

I don’t think you should…. 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Megértés biztosítása Visszakérdezés, ismétléskérés Did you say the castle? 

Sorry, where does she live? 

Sorry, what did you say his 

name was? 

 Nem értés, magyarázatkérés, 

magyarázatértés ellenőrzése 

Sorry, I don’t understand. 

Could you understand? 

Am I making myself clear? 

Sorry, what does that 

mean? 

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

spells… 

 Felkérés hangosabb, lassúbb beszédre Could you speak a little 

more slowly, please? 

Sorry, that was a bit too 

fast. 

Párbeszéd struktu-

rálása: 

Beszédszándék jelzése, beszélgetés 

kezdése 

I’ll tell you what;  

I’ve just had a thought. 

The question is how many 

……. 

The trouble is, that…. 

 Elemek összekapcsolása Put the blouse on first, and 

then… 

 

 Összefoglalás Well, to sum it up… 

 Beszélgetés lezárása Right…okay 

Well, it’s been nice talking 

to you. 

 

Fogalomkörök és a nyelvi kifejező eszközök: az új nyelvi eszközöket vastagon jelöltük. 

 



Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

  Present Continuous 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

 Jövőidejűség Going to  

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s  



  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often?  

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 

  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 



Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

wishes 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

 



Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

all / both / neither / 

none 

both … and  

either … or 

neither … nor 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

 Múlt időben Reported Speech 

with past reporting 

verb 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 

Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags  

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

 

 

12. évfolyam 

Óraszám: 160/év, 5/hét 

 

A témakörhöz rendelt óraszámok tartalmazzák a kapcsolódó készségek, kommunikációs esz-

közök, fogalomkörök és azok nyelvi kifejezéseinek tanítására, ismétlésre, illetve ellenőrzésre, 

mérésre fordított időt. 

 

 Témakörök óraszám Kapcsolódási pontok 

1 

Személyes vonatkozások, család  16 Technika, életvitel és gyakorlat: csa-

lád és háztartás; generációk kapcso-

lata. 



Egyén és család nálunk és a célorszá-

gokban. 

A család szerepe az egyén és a társa-

dalom életében.  

Családi munkamegosztás, szerepek a 

családban, generációk együttélése.  

Etika: ember az időben: gyermekkor, 

ifjúság, felnőttkor, öregkor. 

2 

Ember és társadalom 

Hasonlóságok és különbségek az em-

berek között, tolerancia, pl. fogyaték-

kal élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és 

azok kezelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi viselkedésformák, társa-

dalmi szokások nálunk és a célorszá-

gokban. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

18 Technika, életvitel és gyakorlat: tu-

datos vásárlás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, 

együttérzés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampol-

gári és gazdasági ismeretek: a jöve-

delem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz; fogyasztói társadalom, 

bűn és büntetés. 

Földrajz: biotermékek. 

3 

Környezetünk 

A lakóhely és környéke fejlődésének 

problémái. 

A természet és az ember harmóniája. 

A környezetvédelem lehetőségei és 

problémái. 

Globális kihívások. 

16 Technika, életvitel és gyakorlat: víz- 

és energiatakarékosság, újrahaszno-

sítás. 

Ember és természet: élőhely, életkö-

zösség, védett természeti érték, vál-

tozatos élővilág, a Föld mozgása, az 

időjárás tényezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális 

problémák. 

4 

Az iskola 

Iskolatípusok és iskolarendszer Ma-

gyarországon és más országokban.  

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli ese-

ményei, iskolai hagyományok nálunk 

és a célországokban. 

14 Történelem, társadalmi, gazdasági 

és állampolgári ismeretek: a tudás 

fogalmának átalakulása, élethosszig 

tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, 

könyvtári információs rendszerek. 

5 
A munka világa 14 Matematika: gazdasági és pénzügyi 

nevelés. 



Pályaválasztás, továbbtanulás vagy 

munkába állás. 

A munkavállalás körülményei, lehető-

ségei itthon és más országokban, di-

vatszakmák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pá-

lyaorientáció és munka. 

6 

Életmód 

Életünk és a stressz. 

A gyógyítás egyéb módjai. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek 

(dohányzás, alkohol, internet, drog 

stb.). 

16 Technika, életvitel és gyakorlat: pá-

lyaorientáció és munka, balesetek 

megelőzése, egészséges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, 

egészséges életmód, a betegségek is-

mérvei, fogyatékkal élők, betegség-

megelőzés, elsősegély. 

7 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

A szabadidő jelentősége az ember éle-

tében.  

Tömegkommunikációs eszközök és 

hagyományos művelődési formák. 

Az infokommunikáció szerepe a min-

dennapokban; a könyvek, a média és 

az internet szerepe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a cél-

országokban. 

16 Földrajz: saját népe és kultúrája érté-

keihez való kötődés, más népek kul-

túrájának ismeretén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom:  a reklám 

és a popzene új szóbeli költészete, 

médiatudatosságra nevelés. 

Informatika: e-könyvek. 

8 

Utazás, turizmus 

A motorizáció hatása a környezetre és 

a társadalomra. 

Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

14 Fizika, kémia: fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság a közlekedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: köz-

lekedési ismeretek, közlekedésbiz-

tonság. 

 

9 

Tudomány és technika 

A tudományos és technikai fejlődés 

pozitív és negatív hatása a társada-

lomra, az emberiségre. 

Rádiótelefon és elektronikus levele-

zés, a média hatása a tömegekre, mé-

diaetika. 

13 Fizika; kémia, biológia-egészségtan: 

tudománytörténeti jelentőségű felfe-

dezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül 

való kapcsolattartás, információ ke-

resése, az informatikai eszközöket 

alkalmazó média megismerése, az el-

terjedt infokommunikációs eszközök 

előnyeinek és kockázatainak megis-



Az orvostudomány fejlődése (klóno-

zás, géntechnika stb.). 

merése, a netikett alapjainak megis-

merése, élőszóval kísért bemutatók 

és felhasználható eszközeik. 

10 

Gazdaság és pénzügyek 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Az Európai Unió tagországai és az 

unió szervezete, Magyarország és az 

EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági 

helyzete. 

13 Technika, életvitel és gyakorlat: csa-

lád és háztartás; tudatos vásárlás; 

pénzügyi ismeretek. 

Társadalmi, állampolgári és gazda-

sági ismeretek: banki ügyletek, 

tőzsde, gazdasági problémák, a jöve-

delem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, 

zsebpénz. 

 

Fejlesztési egység: hallott szöveg értése 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- megérteni a köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszéd-

tempóban erős akcentus nélkül beszélnek 

- megérteni konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a mindennapi élet, illetve a tanulmá-

nyi munka során előfordulhatnak 

- követni az összetettebb érvelést, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és a beszéd menete 

jól követhető 

- viszonylag könnyedén követni az anyanyelvű beszélők közötti társalgást 

- az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és részinformációit 

megérteni 

- a mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegét megér-

teni 

- rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagokat megérteni stan-

dard dialektus esetén. 

- konkrét és elvont témájú hírműsorokat, dokumentumfilmeket, televíziós műsorokat, színda-

rabokat, beszélgető műsorokat megérteni 

- megérteni a részletes, összetett érvelést ismerős téma esetén 

- anyanyelvű beszélők közötti társalgást viszonylag könnyedén követni 

- a beszélő hangulatát, hangszínét, nézeteit és attitűdjeit megérteni 

- szövegértési stratégiákat alkalmazni, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 



Szövegfajták, szövegforrások: hétköznapi párbeszédek, telefonbeszélgetések, média: rádió, 

tv műsorok, programok, közlemények, bejelentések, interjúk, dalok, angol nyelvű filmek 

Fejlesztési egység: szóbeli interakció 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

 

- általános és tanulmányokkal kapcsolatos témák széles körében folyékonyan, helyesen és ha-

tékonyan használni a nyelvet. 

- pontosan kifejezi gondolatait, véleményét és érveit, valamint az érzelmek különböző fokoza-

tait 

- hatékonyan részt venni a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyzetekben 

- stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

- az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommunikációs helyze-

tekben zökkenőmentesen kommunikációt kezdeményezni, fenntartani és lezárni vizuális és ver-

bális segédanyagok alapján 

- érzelmek különböző fokozatait árnyaltan kifejezni, események, élmények személyes jelentő-

ségét kifejezni 

- gondolatokat, problémákat felvetni, megvitatni, teendőket meghatározni, alternatív javaslato-

kat értékelni mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén 

- a tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben aktívan rész venni, infor-

mációt cserélni, nézeteket kifejteni, indokolni, rákérdezni mások nézeteire, reagálni azokra. 

- elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm tartalmát összefog-

lalni, véleményt nyilvánítani, a témával kapcsolatos kérdéseket megválaszolni 

- vitákban saját érveit pontosan, meggyőzően indokolni, bizonyítani példákkal. 

- a partner érveit felismerni, elfogadni vagy meggyőzően cáfolni, ellenérveket pontosan meg-

fogalmazni, indokolni és példákkal bizonyítani 

- közös munka során a részletes utasításokat megbízhatóan megérteni, megbeszélni, a partner 

véleményét kikérni 

- szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltéréseket megvitatni és hatékonyan megoldani 

- összetett információt és tanácsot megérteni és cserélni 

- több forrásból származó információkat és érveket összegezni, bemutatni, megvitatni 

- hatékonyan részt venni interjúban, folyamatosan kezdeményezni, gondolatokat kifejteni, ta-

pasztalatokról beszámolni, saját kérdéseket megfogalmazni 

- anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecserét megérteni és bekapcsolódni a beszélge-

tésbe 



- beszélgetésben elhangzottakat összefoglalni, a lényeget kiemelni, a megértést ellenőrizni, fél-

reérthető megfogalmazásokat javítani, körülírást, szinonimákat használni 

- a kommunikációs eszközök széles körét alkalmazni 

Szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és 

informális párbeszédek, utasítások, interjúk, viták, érvelések 

 

Fejlesztés egysége: összefüggő beszéd 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: szisztematikusan kifejtett előadást bemutatni, a fontos gondolatokat 

kiemelni, érveket sorba rendezni, főbb pontokat megfelelően kiemelni és a gondolatokat alátá-

masztani példákkal, érvekkel, tényszerű és irodalmi szövegeket összefoglalni, megjegyzéseket 

hozzáfűzni, világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentéseket 

tenni a legtöbb általános témában, a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait kifejteni, el-

lentétes nézeteket és a főbb gondolatokat megvitatni, egy film vagy színdarab cselekményének 

és az események sorozatát összefoglalni, kivonatokat készíteni olyan hírműsorokból, interjúk-

ból vagy dokumentumfilmekből, amelyek véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak, 

mondanivalót megtervezni, beszéd eszközeit kiválasztani, ismerős szituációkban folyékonyan 

és könnyedén használni a nyelvet, szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat, valamint bot-

lásokat és hibákat kompenzálni és kijavítani körülírással és átfogalmazással, jellegzetes hibákat 

feljegyezni, és a beszédet tudatos ellenőrizni a hibák alapján., mindezeket a szóbeli érettségi 

vizsgán történő felkészülésben alkalmazni 

Szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érvelés-

sor, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), párbeszéd és társalgás, 

nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés,  

Fejlesztés egysége: olvasott szöveg értése 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezést, híreket, cikkeket elolvasni és 

a lényeget megérteni, érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítá-

sokat, feltételeket és figyelmeztetéseket megérteni, különböző tantárgyakkal kapcsolatos cik-

keket megérteni esetenként szótár használatával, az önálló olvasást fejleszteni, olvasási stílust 

és sebességet változtatni a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően,a megfelelő forrá-

sokat szelektíven használni, témák széles körében hírek, cikk és beszámolók tartalmának és 

fontosságát gyorsan meghatározni és eldönteni, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is ta-

nulmányozni az író álláspontját, nézőpontját megérteni napjaink problémáival foglalkozó cik-

kekben és beszámolókban, széles körű szókincset kialakítani, ismeretlen kifejezéseket, fordu-

latokat kezelni, a jelentést szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből kikövetkeztetetni, online 

és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárakat használni, felkészülni mindezek alkalmazására 

az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 



Szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, használati utasítások),tájékoztató szö-

vegek (pl. hirdetés, reklám), hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszá-

moló, riport), internetes honlapok, fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek,tantár-

gyakkal kapcsolatos szövegek,cikkek, publicisztikai írások,beszámolók,elbeszélő szöve-

gek,modern szépirodalmi szövegek,dalszövegek 

 

Fejlesztési egység: íráskészség 

Fejlesztés célja, tartalma 

A tanuló legyen képes: 

világos, részletes szövegeket írni számos témakörben több forrásból származó adatokat és ér-

veket összegezni és értékelni, a fontos gondolatokat érthető közölni,  tudakozódással és prob-

lémák magyarázatával kapcsolatos üzeneteket, információt közlő feljegyzéseket/üzeneteket írni 

a mindennapi életében szerepet játszó embereknek, híreket, nézeteket kifejteni, reagálni mások 

nézeteire,  esszét, beszámolót, riportot, film-, könyv-, színdarab ismertetőt írni, a különböző 

érzelmi fokozatokat kifejezni és az események és élmények személyes jelentőségét kiemelni 

levelezésben,  megjegyzéseket megfogalmazni a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcso-

latban, kreatív, önkifejező műfajokkal kísérletezni (pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve 

átírása), gondolatokról és problémamegoldásokról értékelést készíteni,  részletes leírást készí-

teni valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről, érvelés rendezetten kifejteni egy 

bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait kifejteni, 

a lényeges pontokat és alátámasztó gondolatokat hangsúlyozni, a több forrásból származó in-

formációkat és érveket szintetizálni, a gondolatok közötti kapcsolatot világosan, összefüggően 

jelölni, az adott műfaj hagyományait követni,  leveleket, cikkeket, beszámolókat, történeteket 

világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolni (bevezetés, kifejtés, lezárás), kö-

tőszavakat, kifejezéseket hatékonyan használni a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására, saját írásművet tudatosan ellenőrizni, javítani; a félreértést okozó 

hibákat helyesbíteni, a szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságokat kompenzálni körülírással 

é,s átfogalmazással a mondanivalót alátámasztani vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, 

térkép)., az írásmű stílusát magabiztosan megválasztani, a formális, neutrális és informális stí-

lus stíluselemet alkalmazni, a nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyomá-

nyos szótárakat használni, felkészülni az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására 

és az értékelésükre használt kritériumok megismerni 

 

Szövegtípusok, szövegforrások: hagyományos és elektronikus képeslapok,személyes adato-

kat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést 

kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. egy-

szerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék. 

 

A fejlesztés várt eredményei: B2-es szint: 

 



- A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a 

számára ismerős témákról. 

- Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi élet legtöbb, akár 

váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs 

helyzethez.  

- Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stí-

lusa megfelelő. 

- Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátossá-

gok és különböző stílusjegyek. 

- Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt közérthető 

nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben. 

 

Kommunikációs eszközök: lásd 11. évfolyam. 

Fogalomkörök és azok nyelvi kifejezései: az új nyelvtani szerkezeteket vastaggal jelöltük 

 

Fogalomkörök  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezései 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

Aktív Jelenidejűség Present Simple  

  Present Progressive 

  Presen Perfect Simple 

  Present Perfect Progressive 

 Múltidejűség Past Simple 

  Past Progressive 

  Past Perfect Simple 

  Past Perfect Progressive 

  used to  

would 

was/ were going to 



 Jövőidejűség Going to  

  Future with Will 

  Future Progressive 

  Future Perfect Simple 

Passzív  Present Simple Passive 

Past Simple Passive 

Present Perfect Simple Passive 

Present Progressive Passive 

Past Progressive Passive 

Past Perfect Simple Passive 

Future WILL Passive 

Passive with Modals 

Birtoklás kife-

jezése 

 Past forms of have  

  Have with will  

  Possessive adj.  

  Genitive ’s  

  Possessive pronouns  

Térbeli viszo-

nyok 

Irányok, hely-

meghatározás  

Prepositions, Prepo-

sitional Phrases, Ad-

verbs 

 

Időbeli viszo-

nyok 

   

 Gyakoriság How often?  

 Időpont When? 

What time? 

What’s the time? 

 

 Időtartam How long? (Past 

simple) 

 

  Time clauses: after, 

before, when, as soon 

as, while, until 

 



  Already, yet, just  

Mennyiségi vi-

szonyok 

 Singulars and plurals 

Regular and irregular plurals 

  Cardinal numbers 1-100- 

  Ordinal numbers  

  Countable nouns 

Uncountable nouns 

Minőségi viszo-

nyok 

Hasonlítás 

 

 

 

 

 

Comparative and su-

perlative of short ad-

jectives 

Irregular comparative 

and superlative forms 

of adjectives 

 

Modalitás Képesség 

Engedélykérés 

Can (ability) 

be able to 

Can/could/may exp-

ressing permission 

 

 Tanácsadás Should/shouldn’t 

ought to 

had better 

would rather 

 

 Kötelezettség Have to (Past) 

must 

need 

 

 Tiltás Mustn’t  

 lehetőség may, might, can, could  

 dedukció, kö-

vetkeztetés 

must  

 múlt modals + have + past 

participle 

 



Logikai viszo-

nyok 

 Linking words 

 

 

 Feltételesség Conditional Sentences Type 1 

  Conditional Sentences Type 2 

  Conditional Sentences Type 3 

wishes 

Unreal Past  

 ok, okozat Clauses of reason 

 cél Clauses of purpose 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 Articles 

Some+plural noun 

any+plural noun 

Some +singular noun  

Any +singular noun 

Nominative and Ac-

cusative of personal 

pronouns 

Demonstrative 

pronouns 

Indefinite pronouns 

all / both / neither / 

none 

both … and  

either … or 

neither … nor 

 

Függő beszéd Jelen időben Reported speech with 

present reporting verb  

 

  Reported Speech with 

past reporting verb 

statements 

questions 

commands and requ-

ests 

 



Műveltetés  Causative form  

Utókérdés  Question tags  

Felkiáltó mondat  Exclamatory senten-

ces 

 

Szórendcsere  Inversion  

 

 

A 12. évfolyam kimeneti szintje: B2. 

 

-A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi, vagy tanulmá-

nyaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

- Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni 

és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud 

folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

- Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fej-

teni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák 

előnyeit és hátrányait. 

- Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői 

egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövege-

ket. 

- Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles körében, 

és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 

lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

- Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. 

 

 

Felkészítés az emelt szintű érettségi vizsgára 

 

11-12. évfolyam 

 

    heti óraszám: 2 

 

  angol nyelv 

 
A szaktanár saját belátása szerint választhatja ki az emelt szintű érettségire felkészítő könyvet vagy 

könyveket a tankönyvlistán szereplő kiadványok közül. 
 

 



Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a szá-

mára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag las-

san és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 

részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megér-

tése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjele-

netekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez kapcso-

lódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének meg-

értése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az ese-

mények közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló is-

meretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének kikövetkez-

tetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet leg-

több helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommuniká-

ciós helyzethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe tar-

tozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal tör-

ténő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggoda-

lom, öröm. 



Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságok-

kal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamá-

ció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása 

orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, be-

szélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfe-

lelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 

elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni 

a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítség-

ével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris össze-

kapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 



Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begya-

korolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érvelés-

sor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, 

versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segít-

ségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszű-

rése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegek-

ben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 

írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés 

alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek 

egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 



Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz is-

mert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és vé-

leményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletei-

ről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és 

elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről írás-

beli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, il-

letve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témá-

ban, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolat-

ban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rá-

kérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-

szólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paródia 

írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek; rövid jellemzések. Rövid 

leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek. 

 



1 
A fejlesztés várt eredményei 

a ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont 

témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgeté-

sek gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban 

folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tar-

tani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű in-

terakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik fél-

nek sem megterhelő.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével 

kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális 

témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a külön-

böző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos 

cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott állás-

pontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi 

prózai szövegeket. 

A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget al-

kotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a vé-

leményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a kü-

lönböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     11. évfolyam 

Heti óraszám: 2 

Hetek száma: 36 

Éves óraszám: 72 

Az éves órakeret felosztása: 

Hallott szöveg értése:  13 óra 

Beszédkészség  13 óra 

Nyelvhelyesség  12 óra 

Olvasott szöveg értése: 12 óra 

Íráskészség:   12 óra 

Értékelés, számonkérés: 10 óra 

 

 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 

2 

Személyes vonatkozások, család  

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos 

állomásai (fordulópontjai). 

Személyes tervek. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; generációk kapcsolata. 

Etika: ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor. 



Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom éle-

tében.  

Családi munkamegosztás, szerepek a család-

ban, generációk együttélése.  

3 

Ember és társadalom  

A másik ember külső és belső jellemzése. 

A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek út-

keresése. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága 

(barátság, szerelem, házasság). 

Női és férfi szerepek. 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás máso-

kért. 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek fontos-

sága az egyén és a társadalom életében 

Öltözködés, divat, az öltözködés mint a társa-

dalmi hovatartozás kifejezése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek kö-

zött, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok ke-

zelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi viselkedésformák, társadalmi szo-

kások nálunk és a célországokban. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, együttér-

zés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gaz-

dasági ismeretek: a jövedelem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, re-

zsi, zsebpénz; fogyasztói társadalom, bűn és 

büntetés. 

Földrajz: biotermékek. 

4 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakó-

szoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A lakóhely és környéke fejlődésének problé-

mái. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

A természet és az ember harmóniája. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: 

Mit tehetünk környezetünkért, vagy a természet 

megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és ener-

giatakarékosság, újrahasznosítás. 

Ember és természet: élőhely, életközösség, vé-

dett természeti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális problé-

mák. 

5 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat). 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarorszá-

gon és más országokban.  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmá-

nyi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és állam-

polgári ismeretek: a tudás fogalmának átalaku-

lása, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 



A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, is-

kolai hagyományok nálunk és a célországok-

ban. 

6 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, munkanél-

küliség. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás. 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itt-

hon és más országokban, divatszakmák. 

Matematika: gazdasági és pénzügyi nevelés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

 

 

     12. évfolyam 

Heti óraszám: 2 

Hetek száma:  32 

Éves óraszám: 64 

 

Az éves órakeret felosztása: 

Hallott szöveg értése:  11 óra 

Beszédkészség  12 óra 

Nyelvhelyesség  11 óra 

Olvasott szöveg értése: 11 óra 

Írás:    11 óra 

Értékelés, számonkérés: 8 
 

 Témakörök Kapcsolódási pontok 

1 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Az étkezési szokások, ételspecialitások ha-

zánkban és más országokban.  

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorsétter-

mekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-

zak). 

A gyógyítás egyéb módjai. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek (dohány-

zás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka, balesetek megelőzése, egészsé-

ges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

2 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 

A szabadidő jelentősége az ember életében.  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Földrajz: saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, más népek kultúrájának ismere-

tén keresztül. 



A művészet szerepe a mindennapokban: szín-

ház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

Tömegkommunikációs eszközök és hagyomá-

nyos művelődési formák. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok: 

sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, inter-

net. 

Az infokommunikáció szerepe a mindenna-

pokban; a könyvek, a média és az internet sze-

repe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországok-

ban. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete, médiatudatosságra neve-

lés. 

Informatika: e-könyvek. 

3 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

A motorizáció hatása a környezetre és a társa-

dalomra. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megterve-

zése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrá-

nyai. 

Turisztikai célpontok. 

Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

Fizika, kémia: fenntarthatóság, környezettuda-

tosság a közlekedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság. 

 

4 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és 

negatív hatása a társadalomra, az emberiségre. 

A világháló a tanulásban, szakmában, szabad-

időben 

Rádiótelefon és elektronikus levelezés, a mé-

dia hatása a tömegekre, médiaetika. 

Az orvostudomány fejlődése (klónozás, gén-

technika stb.). 

Fizika; kémia, biológia-egészségtan: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfedezések, talál-

mányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyeinek és kockázatainak megismerése, a neti-

kett alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

5 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Az Európai Unió tagországai és az unió szer-

vezete, Magyarország és az EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; tudatos vásárlás; pénzügyi ismeretek. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági isme-

retek: banki ügyletek, tőzsde, gazdasági prob-

lémák, a jövedelem szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

Képességfejlesztő  óra angol nyelvet mint második vagy első idegen nyelvet 

tanulók számára. 

 

Óraszám :  36 óra / év 



         1 óra / hét 

 

I. Törvényi háttér 

1. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló (110/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet a I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelveknél a következőképp fogal-

maz: „A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának 

egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. A differenciált tanítás-tanulás 

megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánlatos figyelembe venni: váljék a tanítás 

egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok kijelölésében, megol-

dásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben…” 

 

2. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idő, 

az egyéb foglalkozások fejezetének 27. § 5. bekezdésében a következő szerepel: „… a középfokú iskola 

köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret külön-

bözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beil-

leszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá 

az első–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést 

biztosító egy–három fős foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként leg-

alább további heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.” 

 

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI ren-

deletben az Egységesség és differenciálás résznél a következő megfogalmazás olvasható a tehetséggon-

dozásról: „… A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alultel-

jesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, megszün-

tetését…” 

 

II. Képességkibontakoztatás sarkalatos kérdései angol nyelvből  

Egy-egy nyelvi csoport tanítása során a csoportba járó tanulók között nagy különbségek alakulhatnak 

ki. Hamar kitűnnek azok a tanulók, akik a csoport átlagteljesítménye alatt teljesítenek. Ennek hátterében 

sok tényező állhat: motiváció hiánya, sikertelenség hiánya, nem kellő szorgalom vagy kitartás - és még 

sorolhatnánk az okokat.  

Fontos megjegyezni, hogy a hiányosságok, elmaradások a nyelvhasználó nyelvi tevékenységei során 

jelentkeznek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő kész-

ség). A képesség kibontakoztató  foglalkozások elsődleges célja, hogy ezeket a hiányosságokat  a meg-

felelő nyelvi szinten (A1-B2) – természetesen ezalatt az adott csoport nyelvi szintjét kell érteni – csök-

kentse, elősegítse a felzárkóztatást.   

 

Fontos, hogy a képesség kibontakoztató foglalkozást tartó szaktanár feltárja, hogy mi okozza a tanuló 

nyelvi kompetenciájának hiányosságát. Mivel a valóságban a legtöbbször több tényező állhat ennek hát-

terében, ezért a felzárkóztatás során több készség együttes fejlesztésére van szükség, ezért javasolt a 

nyelvi kompetenciák integrált formában történő rendszerezése, ismétlése, rögzítése.   

 



A képesség kibontakoztató foglalkozások fontos célja, hogy a tanulók képesek legyenek megoldani 

nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat nemcsak a tanórákon és az érettségi vizsgákon, hanem ta-

nulmányaik befejezése után az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben vagy a munka 

világában. A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a 

szövegkompetencia. Ezek fejlesztése kiemelkedő  jelentőségű a felzárkóztatás során. 

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, di-

alektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inter-

akció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

III. A képességkibontakoztatás rendszere  

A képességkibontakoztatás angol nyelvből igazodik a kerettanterv fejlesztési követelményeihez, ame-

lyek a következők:  

 

- Hallott szöveg értése 

- Szóbeli interakció 

- Összefüggő beszéd 

- Olvasott szöveg értése 

- Íráskészség 

A követelményeket részletesen különböző KER szintekre lebontva lásd az angol nyelv mint első vagy 

második idegen nyelv helyi tanterveiben. 

 

IV. Javasolt órafelosztás 

A felzárkóztató az egyes nyelvi szinten történő fejlesztési követelmények teljesítését jelenti. A képes-

ségfejlesztő foglalkozásokat tartó szaktanár kompetens annak eldöntésében – ismerve a tanuló nyelvi 

kompetenciáját – hogy a tanuló melyik nyelvi készséget milyen arányban kell fejleszteni, hogy a tanuló 

eredményes szerepeljen a tanórákon és a későbbiek során az érettségi vizsgán is. Ezeknek a foglalkozá-

soknak természetesen igazodniuk kell ahhoz a nyelvi szinthez, ami a fejlesztésre szoruló tanuló nyelvi 

csoportjának a szintje. Az alábbiakban megadott órafelosztás nem kötelező, ettől a szaktanár belátása 

szerint eltérhet, hiszen minden tanuló más-más tanulási nehézséggel küzd. Ennek struktúráját rögzíti az 

éves tanmenetben.  

 

- Hallott szöveg értése – 6 óra 

- Szóbeli interakció – 9 óra  

- Összefüggő beszéd – 9 óra 



- Olvasott szöveg értése – 6 óra  

- Íráskészség – 6 óra  

 

V. A képességfejlesztő foglalkozást segítő kiadványok kiválasztásának elvei 

 

Lásd: angol nyelv helyi tantervben A tankönyvválasztás szempontjai c. bekezdésben. 

A képességfejlesztő foglalkozást végző szaktanár kompetens annak eldöntésében, hogy az egyes nyelvi 

készségek fejlesztéséhez milyen kiadványokat kíván felhasználni. Mivel minden szinthez, illetve kész-

ség fejlesztéshez más-más kiadvány, segédlet használható fel, ezek felsorolásától a helyi tantervben el-

tekintünk. A szaktanár viszont rögzíti azt az éves tanmenetben.  

 

VI. A fejlesztés során elérendő nyelvi szintek 

Szintleírások (a KER alapján)  

 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető fordulatait, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud mutatni máso-

kat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, dolgokra vo-

natkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik 

személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondato-

kat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, ame-

lyek személyére, családjára, közvetlen környeze-

tére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a part-

ner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és meg-

válaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal 

le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes 

adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egysze-

rűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és mó-

dosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid 

üdvözletet megírni.  



Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány 

egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mon-

datfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely 

bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó sza-

vakból és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 

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

információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben képes 

úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi dolgok-

ról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a köz-

vetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük törté-

netek lényegét. A kért információt ki tudja ke-

resni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókin-

cset, ha számára ismert dologról van szó. Megérti 

a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelenté-

sek, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi té-

máról szóló beszélgetésben, amely ismert tevé-

kenységhez kapcsolódó közvetlen információ-

cserét igényel. Megérteti magát a társasági be-

szélgetésben. Röviden le tudja írni például a csa-

ládját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra re-

agál. Képes jelezni, mikor követi a kommuniká-

ciót, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját 

maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet 

tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, 

de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat. 

Szókincse elegendő az alapvető kommunikációs 

szükségletek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb informáci-

óit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola, sza-

badidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás során adódik. 

Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le 



tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg 

tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a ben-

nük lévő információt, amelyek hétköznapi, gya-

kori témákkal foglalkoznak. Megérti az esemé-

nyekről, érzelmekről, véleményekről szóló íráso-

kat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előfor-

duló, ismerős témáról szóló köznyelvi beszé-

det/társalgást. Megérti a legfontosabb informáci-

ókat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési kö-

réhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról 

szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és vi-

lágosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterüle-

ten utazás közben felmerülő helyzetekben, vala-

mint ismerős, mindennapi témákról adódó be-

szélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordula-

tokkal mondja el élményeit, céljait. Röviden 

megindokolja és megmagyarázza véleményét. 

Képes elmesélni egy történetet, és erről véle-

ményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció 

kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére 

ismerős vagy számára érdekes témákban. Meg 

tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 

meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével egy-

formán értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő 

szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol 

élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begya-

korolt szerkezetek és mondatfajták gyakran hasz-

nált körét viszonylag helyesen alkalmazza. Meg-

felelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki 

tudja magát fejezni  

 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, bele-

értve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interak-



ciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és részletes szöveget al-

kotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrá-

nyok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szö-

vegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, 

illetve a bennük rejlő információt, érvelést. Jó-

részt megérti az eseményekről, érzelmekről, vé-

leményekről szóló, irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az 

összetett érvelést, ha ezek számára nem idegen 

szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és té-

vében elhangzó, aktuális eseményekről szóló hír-

műsorok lényegét, valamint a köznyelvet hasz-

náló játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen 

vesz részt mindennapi témákat érintő, anya-

nyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban. Rész-

letesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és 

megvédi véleményét, el tud mondani egy törté-

netet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, valamint be tudja fejezni 

a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig 

elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén 

fenn tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 

megértését jelzi, illetve más személyeket is be 

tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, össze-

függő szöveget a jelenkor problémáiról és az ér-

deklődésével egybevágó témákról. Beszámol él-

ményeiről, kifejti véleményét, érvel egy állás-

pont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem 

vét félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját ké-

pes kijavítani. Általános témákban és saját érdek-

lődési területén jó szókinccsel rendelkezik ah-

hoz, hogy szabatosan fejezze ki magát.  

 

A KER szintekhez tartozó fejlesztési tartalmakat, témákat, fogalomköröket és kommunikációs eszközö-

ket lásd az angol nyelv helyi tanterveiben. 

  



Középszintű érettségire felkészítő foglalkozás 

 

angol nyelv 

 

11-12. évfolyam 

heti 2 óra 

 

A 11. évfolyam azon diákjainak, akik a 10. évfolyam után a középszintű érettségire felkészítő 

foglalkozást választják. 

 

A helyi tanterv a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. 

évfolyamoktól felmentő rendszerben bevezetésre.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek 

és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követel-

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

nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

  12. évfolyam 

Angol középszintű érettségire történő fel-

készítő foglalkozás  
B1 

 

B1 
 Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek gyakori 

élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiekkel 

kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan 

témákban, amelyeket ismer vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Be tud számolni 

eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot tud fűzni 

eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terveket. 

 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  



Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló 

ismerős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfo-

galmazott érveinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó 

anyagokban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szól-

nak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd 

vagy előadás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvé-

telek lényegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak 

felismerése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak 

kikövetkeztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, 

szükség esetén összefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid in-

terjúk, reklámok, dalok, videók. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 



A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklő-

dési körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazá-

suk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhaszná-

latban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy 

magyarázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepe-

tés, boldogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csi-

náljanak, hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, vélemény-

csere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk 

beszerzése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. 

boltban, postán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség 

igénybevételével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások be-

vonása, a beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 



A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszé-

léséhez elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelv-

használat ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítá-

sok, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más embe-

rekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörök-

ben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szó-

kincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontosság-

gal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondo-

latok többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 



Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős 

helyzetekben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia al-

kalmazásával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rap-

szövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, is-

merős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő au-

tentikus vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kis-

mértékben szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan 

írt érvelő szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szöveg-

értés során. 



A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, me-

netrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újság-

cikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szöve-

gek, képregények, egyszerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek köz-

vetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra 

vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mon-

datsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján 

az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi té-

mákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomások-

ról és véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját öt-

letről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek lét-

rehozása a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek kö-

vetésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló 

elemek lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 



Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet 

készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-

mailben megszólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szó-

kincsbeli és helyesírási sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus ké-

peslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tar-

talmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, 

illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező 

üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű 

ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egy-

szerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, ver-

sek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

     11. évfolyam 

     heti órakeret: 2 

     éves órakeret: 72 

 

Témák Kapcsolódási pontok 

Személyes vonatkozások, család                                    16 óra 

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. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás. 

Etika: generációk 

kapcsolata, családi 

élet. 

Ember és társadalom                                                       18 óra 

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. fo-

gyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Etika: társas kapcso-

latok, előítélet, tole-

rancia, bizalom, 

együttérzés; fogya-

tékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: a jö-

vedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarí-

tás, hitel, rezsi, zseb-

pénz. 



Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos 

vásárlás. 

Földrajz; biológia-

egészségtan: bioter-

mékek. 

Környezetünk                                                              14 óra 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemu-

tatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan - Mit tehe-

tünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fenntart-

hatóság, környezettu-

datosság otthon és a 

lakókörnyezetben, 

víz és energia- taka-

rékosság, újrahaszno-

sítás. 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek. lakó-

hely és környék ha-

gyományai. 

Biológia-egészség-

tan: élőhely, életkö-

zösség, védett termé-

szeti érték, változatos 

élővilág. 

Földrajz: településtí-

pusok; globális prob-

lémák, életminősé-

gek különbségei; a 

Föld mozgása, az idő-

járás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedi-

sége. 

Az iskola                                                                          12 óra 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tago-

zat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más or-

szágokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: a tu-

dás fogalmának át-

alakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

 



Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Informatika: digitális 

tudásbázisok, könyv-

tári információs rend-

szerek. 

A munka világa                                                              12 óra 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pályaori-

entáció és munka. 

 

     12. évfolyam 

     heti órakeret: 2 

     éves óraszám: 64 

Témák Kapcsolódási pontok 

Életmód                                                                           16 óra 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmoz-

gás 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 gyógymó-

dok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testi és 

lelki egészség, bal-

esetek megelőzése, 

egészséges ételek. 

Biológia-egészség-

tan: testrészek, 

egészséges életmód, 

a betegségek ismér-

vei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, 

elsősegély. 

Testnevelés és sport: 

a rendszeres test-

edzés szerepe, relaxá-

ció. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás                                  12 óra 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Földrajz: más népek 

kultúrái. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: különböző 



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 más országokban. 

kultúrák mítoszai, 

mondái; a reklám és a 

popzene új szóbeli 

költészete. 

Informatika: e-köny-

vek, médiatudatos-

ság. 

Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, 

a sport és olimpia tör-

ténete, példaképek 

szerepe, sportágak 

jellemzői. 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, pop-

zene. 

Dráma és tánc: a szi-

tuáció alapelemei, 

beszédre késztetés, 

befogadás, értelme-

zés. 

Vizuális kultúra: mű-

vészi alkotások le-

írása, értelmezése. 

Utazás, turizmus                                                           14 óra 

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 és más kultúrák. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közleke-

dési ismeretek, közle-

kedésbiztonság, 

fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság a 

közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális 

élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 

jellegű országok tu-

risztikai jellemzői. 

Tudomány és technika                                               8 óra 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek; fi-



Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. zika: tudománytörté-

neti jelentőségű felfe-

dezések, találmá-

nyok. 

Informatika: számító-

gépen keresztül való 

kapcsolattartás, in-

formáció keresése, az 

informatikai eszkö-

zöket alkalmazó mé-

dia, az elterjedt info-

kommunikációs esz-

közök előnyei és koc-

kázatai, a netikett 

alapjai, élőszóval kí-

sért bemutatók és fel-

használható eszkö-

zeik. 

Gazdaság és pénzügyek                                                   14 óra 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vá-

sárlás, pénzügyi is-

meretek. 

Matematika: alapmű-

veletek, grafikonok 

értelmezése. 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: a jö-

vedelem szerepe a 

családban, kiadás, 

bevétel, megtakarí-

tás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN HELYI TANTERVE a 7. és 8. OSZTÁLY-
BAN 

Készült a Kölcsey Ferenc Gimnázium 6 évfolyamos emelt matematika 7.-8. osztályai számára 

 

Alapdokumentumok 

 



A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet  

4. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára  

4.2. Biológia-egészségtan 7-8. osztály 

 

A hat évfolyamos gimnáziumokban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1–6. 

évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse 

az élő természet működését, annak legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember és környeze-

tének, illetve egészségének elválaszthatatlan kapcsolatát, valamint a többi tantárggyal együtt kialakítsa 

az új ismeretek önálló megszerzésének igényét. 

Egyik legfontosabb nevelési célunk, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, szerve-

zetük változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, az egészségtelen életvitel követ-

kezményeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igénye.  

A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megismerve értsék 

meg, hogy az ember, mint a természet része, csak a törvények betartásával, a természettel egységben 

maradhat fenn. A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti erőforrások takarékos, felelősségtel-

jes használatát, azok megújulási képességére való tekintettel. Egy olyan viselkedésforma elsajátítása 

válik elengedhetetlenné, amely környezet- és értékvédő. 

A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok alkal-

mazásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egészségük védelme 

érdekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a vá-

ratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizs-

gára és felsőfokú tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú képzési 

tartalmakkal, problémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel készítjük fel a tanu-

lókat arra, hogy a tudás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő ele-

meket is, így átfogó céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és 

az erre való készséget, képességet. 

A tanulókkal megismertetjük a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra legcélravezetőb-

bet ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések rögzítési lehetőségeinek meg-

adása, a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és a lényegkiemelés gyakoroltatása, a csoportmunka elő-

nyeinek megtapasztaltatása, a folyamatos tanári visszajelzés, értékelés mind azt segítik elő, hogy tanu-

lóink egyre önállóbban, saját adottságaiknak megfelelően sajátíthassák el a tananyagot, és alkalmazni is 

tudják az ismereteket. A biológia tanulásában fontosnak tartjuk a vizuális információkat és a motiváció 

érdekében sikerrel alkalmazhatjuk korunk ismerethordozóit (DVD, internet). 

A tantárgy több, a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési terület, nevelési cél meg-

valósulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az őt körülvevő világ 

megismerésére, egymásra hatásuk és egymásrautaltságuk megértésére. Azáltal, hogy segíti olyan alap-

vető emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

türelem, a megértés, az elfogadás, hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez.  

A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok, pl. Ba-

logh János, Békésy György, Hevesy György, Juhász Nagy Pál, Semmelweis Ignác, Szent-Györ-



gyi Albert munkásságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösséghez tar-

tozás érzését, miközben az emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek megismerésével a 

nemzetközi együttműködés, összefogás jelentősége is tudatosulhat bennük. 

A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult 

hálózatok észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis egyé-

nenként változó megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami pedig segíti a kultu-

rált közösségi viselkedés kialakítását. Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során 

világossá válik, hogy az emberi kapcsolatok hálózatának alapszövete a család. 
A tantárgy tanulása során sokféle tevékenységet alkalmazunk (kísérletek, megfigyelések, tere-

pen történő vizsgálódások, a megfigyelések rajzos és digitális feldolgozása, értékelése, felmérések ké-

szítése, az alapvető elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása, tudósok életének megismerése, kutatása), 

ennek során a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő te-

rületeken, megtalálhatják hivatásukat. 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének módszerei illeszkednek az ismeretszerzés és a képes-

ségfejlesztés sokszínű eljárásaihoz. A hagyományos értékelési eljárások (tanórai és a tanórán kívüli te-

vékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, szóbeli feleltetés, elbeszélgetés és írásbeli ellenőrzés) 

mellett fontos pl. a gyakorlati feladatok megoldásának, az önálló kutatómunkának, a versenyeken és a 

pályázatokon való részvételnek az értékelése is. 

 

7–8. évfolyam 

 

A biológia-egészségtan tanításának első két évében  tanulóink megismerik az élő és élettelen természet 

szoros kapcsolatát, az élet sajátosságait, az élőlények közös tulajdonságait és az élővilág egységét. Fog-

lalkoznak a legjellemzőbb élőlények testfelépítésével és életmódjával, a környezethez való alkalmazko-

dással. Korszerű ismereteket szereznek az ember testfelépítéséről, életműködéseiről, jellemző egészség-

ügyi problémáiról és az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódokról. Megismerik az 

alapvető elsősegély-nyújtási eljárásokat, valamint a szűrővizsgálatok és a védőoltások jelentőségét a 

betegségek megelőzésében. Felismerik az életmód, a környezet, a viselkedés és az egészségi állapot 

közötti összefüggéseket,  megértik, hogy: az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szel-

lemi és szociális jóllét állapota. Tudatosítjuk bennük, hogy a mindennapi életvezetés, az életmódbeli 

szokások fogják döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapotukat, életkilátásaikat. A szem-

léltetés illetve a tudás elmélyítése érdekében fontosnak tartjuk az adott témakörhöz illeszkedő tanulói 

kísérletek elvégzését is. 

 

 

Célkitűzés – 7. évfolyam:  a diákokat megismertetjük az élővilág egyedeken alapuló főbb kategóriáinak 

tudományos rendszerbe foglalásával az evolúciós elmélet alapján. Elsajátítják azt a szemléletet, hogy 

ezek a kategóriák mind nagyon szoros kölcsönhatásban állnak egymással, így alkotnak egy nagy egé-

szet, melynek szerves része az ember. 

 



Helyi tanterv   tantárgy: biológia  osztály: 7.  Össz. óraszám:72 

téma-

körök 

száma 

neve új ismeret 

 

 

46 óra 

ismét-

lés,gya-

korlati 

óra 

12 óra 

(8+4) 

össze- 

foglalás 

 

5 óra 

ellenőr- 

zés 

 

6 óra 

értéke- 

lés 

 

5 óra 

1. Az élőlények rendsze-

rezése –(életmód, test-

felépítés, szaporodás 

tükrében) I.:  

A rendszerezés tudo-

mánya és története. 

Vírusok, baktériumok, 

egysejtűek 

5 2 1 1 1 

2. Az élőlények rendsze-

rezése II.:moszatok, 

gombák, mohák, zuz-

mók,virágtalan és vi-

rágos növények 

7 1 1 1 1 

3.  Az élőlények rendsze-

rezése III.: gerinctelen 

állatok 

7 1 1 1 1 

4. Az élőlények rendsze-

rezése IV.: gerinces ál-

latok 

7 1 1 1 1 

 Rendszertan össz. 

26+17 óra 

 

26 óra     

5.  Ökológia: életközös-

ségek szerkezete és 

működése 

6 1 - - - 

6. Az élőlények és a kör-

nyezeti tényezők 

5 1 - 1 1 

7. Az ember és  környe-

zete 

6 1 - - - 

8. A környezetszennye-

zés globális problémái 

3 - 1 1 - 

 Ökológia össz. 

20+7 óra 

20 óra - - - - 



 

 Év végi ismétlés, 

rendszerezés 

4 óra 

- 4 - - - 

 

 

Tematikai egység 
Nem sejtes rendszerek: vírusok 

Önálló sejtek: baktériumok; egysejtűek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
A Nap energiájának kapcsolata a földi élettel. A személyi higiénia jelentő-

sége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A különböző sejtes szerveződések, sejtalkotók felismerése, mikroszkópos 

megfigyelések, rajzok készítése, a betegségekkel és azok megelőzésével kap-

csolatos ismeretek és alkalmazásuk elsajátítása. A vírusok és baktériumok 

felépítésének megértése. A védőoltások jelentőségének belátása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Hogyan tudjuk eldönteni, hogy élő-

lényről van szó? 

Mi köze a joghurtnak a baktériumok-

hoz? Miért javul a talaj termőképes-

sége, ha lucernát, babot vagy borsót 

ültetünk bele? 

Hogyan következtetett Semmelweis 

Ignác arra, hogy a gyermekágyi lázat 

élőlény okozza? 

 

Ismeretek 

Kapcsolat az élő és élettelen között.  

A sejtszintű életfolyamatok.  

A vírusos és bakteriális betegségek 

kezelése.  

A védőoltások jelentősége és a be-

tegségek egyéb megelőzési lehetősé-

gei. 

A baktériumok csoportosítása élet-

működésük alapján (lebontók, 

együttélők, betegségokozók, erjesz-

tők). 

Baktériumok (tejsavbaktérium, nit-

rogéngyűjtő baktérium, kólibakté-

rium), kékalgák. Zöld szemes osto-

ros, papucsállatka, óriás amőba fel-

építésének vizsgálata fénymikro-

szkóppal. Semmelweis Ignác megfi-

gyelései jelentőségének felismerése 

a baktériumok felfedezésében. 

Hőgyes Endre munkásságának meg-

ismerése. 

A napsugárzás és a földi élet közötti 

kapcsolat elemzése. 

Vírusos betegségek [influenza (pl. 

H1N1), kanyaró, mumpsz, rózsa-

himlő, skarlát, bárányhimlő, her-

pesz, AIDS, HPV okozta fertőzés] 

tüneteinek és veszélyeinek megis-

merése. 

Természettudományi 

gyakorlatok: Sejtszer-

vecskék (például sejt-

mag), baktériumok, egy-

sejtűek méretarányainak 

érzékeltetése modelle-

zéssel. 

 

Kémia: keverékek szét-

választása, a levegő ösz-

szetétele. 

 

Matematika: hatványo-

zás. 

 

Informatika: programo-

zás, internetes keresés. 



Albert Schweitzer, Fleming, Pasteur 

munkássága. 

 

Jenner munkássága. 

Bakteriális betegségek [gennykeltő 

baktériumok, Lyme-kór, lepra, pes-

tis, kolera, tbc, tetanusz, diftéria (to-

rokgyík), pertussis (szamárköhö-

gés), szalmonella] tüneteinek és ve-

szélyeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, higiénia, fotoszintézis, osztódás, vírus, védőoltás, antibioti-

kum. 

 

 

Tematikai egység 

Fonalas, telepes élőlények. 

Zöldmoszatok, barna- és vörösmoszatok, gombák, zuzmók, 

mohák, szivacsok 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
A természet jelzései. Hálózatok a természetben. Ehető és mérgező gombák. 

A biológiai szerveződés szintjei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerkezet és működés egységének felismerése, a hasonlóságok és 

különbségek azonosítása. A tanult élőlények természeti és gazdasági 

értékének megismerése. Az élővilág méretskálájának áttekintése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások 

Mi a különbség a moszatok és a 

gombák táplálkozása között? 

Hogyan kommunikálnak egy-

mással a gombák? Mivel lehet 

megelőzni a peronoszpóra elter-

jedését a gyümölcsösben? Mit 

lehet leolvasni egy zuzmótér-

képről? Hogyan függ össze az 

erdőirtás az árvizekkel és a ta-

lajpusztulással?  

 

Ismeretek 

A moszatok, gombák, zuz-

mók, mohák, szivacsok fel-

építése. 
Szerveződési szintek. 

Önálló gyűjtőmunka, vizsgálódás az 

IKT-eszközök felhasználásával.  

Mikroszkópi és vázlatrajzok készítése. 

 

A zuzmó életfolyamatainak megér-

tése.  
 

Önálló kutatómunka: a zuzmók indiká-

tor-szerepének felhasználása a környe-

zetvédelemben.  

Természettudományi 

gyakorlatok: az élőlé-

nyek mérete, az egyes 

szerveződési szintek 

nagyságrendjei. 
 

Technika, életvitel és gya-

korlat: a gombák jelentő-

sége a táplálkozásban, nö-

vényvédelem a kiskert-

ben. 

 

Kémia: indikátorok, olda-

tok (rézgálicoldat). 

 

Informatika: internet-

használat. 



A szivacsok testfelépítése és 

életmódja közötti összefüggés.  

A mohák, zuzmók, gombák 

jelentősége az életközössé-

gek életében. 

A leggyakoribb ehető és mér-

gező gombafajok. 

A gombafogyasztás szabá-

lyai.  
A gombák szerepe az egészsé-

ges táplálkozásban. 

Az élősködő gombák hatása a 

többi élőlényre. 

 

Fajismeret: 

Fonalas zöldmoszat, csillárka-

moszat, békanyálmoszat, barna-

moszat, fejespenész, peronosz-

póra, monília, sütőélesztő, kerti 

és erdei csiperke, vargánya-

gomba, szegfűgomba, gyilkos 

galóca, taplógombák, háztető-

moha, szőrmoha, tőzegmoha, 

kéregzuzmók, leveles zuzmók, 

zuzmótérkép, biológiai indiká-

tor, édesvízi szivacs, kovaszi-

vacs.  

 

Vizuális kultúra: magyar 

művészek: erdők híres 

festői, állatok híres fes-

tői/fotósai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hámsejt, galléros ostoros sejt, vándorsejt, spóra, ivarsejt. Moszat, gomba, zuzmó, 

moha, szivacs. Zuzmótérkép. 

 

 

Tematikai egység Növényismeret  

Előzetes tudás 
A virágos növények testfelépítése, kerti növények, zöldségek. Fás és lágy-

szárú növények. A szobanövények és/vagy kerti növények gondozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A sejt; többsejtes szerveződések, szövetek, szervek hierarchiájának 

felismerése. Az újítások megjelenése és a szárazföldi élethez való 

alkalmazkodás közötti összefüggés felismerése. A növények gazdasági 

hasznának tudatosítása. A természetvédelem fontosságának megértése. A 

Kis növényhatározó használata. 



Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a különbség az erdei pajzsika és 

az erdei fenyő szaporodása között?  

Hogyan táplálkozik a fehér fa-

gyöngy? Miért tudja elviselni a 

kaktusz és a majomkenyérfa a 

szárazságot? Milyen célt szol-

gálnak a természetvédelmi terü-

letek? 
Önálló megfigyelések, vizsgálódá-

sok elvégzése. 

Védett területek meglátogatása. 

 

Ismeretek 

Páfrányok, zsurlók.  

Virágos, terméses növények: egy-

szikűek, kétszikűek. 

Növényi szövetek felépítése és fel-

adataik. 

A virágos növények morfológiai 

jellegzetességei példafajok alap-

ján: 

 gyökér, gyöktörzs, szár, össze-

tett levél, spóra (erdei pajzsika, 

struccpáfrány, agancspáfrány, 

mezei zsurló); 

 virág, mag, magköpeny (páf-

rányfenyő, tiszafa); 

 tobozvirágzat (boróka, ciprus, 

cédrus, erdei fenyő, lucfenyő, 

vörösfenyő); 

 takarólevelek, ivarlevelek, 

egyivarú, kétivarú (mocsári 

nőszirom, réti boglárka, vadró-

zsa, galagonya, nyírfa, mezei 

juhar, erdei iszalag, eukalip-

tusz, ébenfa, fehér fagyöngy, 

kaktuszok, majomkenyérfa, 

orchidea); 

Az erdei pajzsika és a mezei zsurló 

felépítésének összehasonlítása.  

Egy kétszikű teljes virág felépítésé-

nek bemutatása. 

Az egyszikű és a kétszikű növény 

összehasonlítása. 

Példák különböző életmódú növé-

nyekre (együtt élők, élősködők, fél-

élősködők, korhadéklakók, rovar-

evők). 

A saját környezetben található jel-

lemző növények bemutatása. 

Az özönnövény-probléma értelme-

zése. 

A tanult példanövények szerveinek 

felrajzolása és megnevezése.  

Az egylaki és kétlaki növény jelölése. 

A megismert élőlények segítségével a 

növények fejlődési vonalának ábrá-

zolása. 

Példák különböző terméstípusokra 

(növénnyel együtt). 

A virág kialakulása és a szárazföldi 

alkalmazkodás kapcsolatának értel-

mezése. 

Az ivaros és ivartalan szaporodás 

összehasonlítása. 

A megporzási típusok és a virágfel-

építés közötti kapcsolat bemutatása. 

Projektmunka a tanult növények 

elnevezésével, valamint 

gyógyászati jelentőségével 

kapcsolatban. 

Természettudományi 

gyakorlatok: Egy-egy 

módosult növényi szerv 

vizsgálata, a felépítés-

működés kapcsolatának 

feltárása. Fűszerek és 

gyógynövények vizsgá-

lata szárított növényi ré-

szek, illóolajok, növényi 

kivonatok vagy főzetek 

alapján. 

 

Matematika: halmazok. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: kerti növé-

nyek gondozása. 

 

Vizuális kultúra: nö-

vényábrázolás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: növények ábrázo-

lása az irodalomban, nö-

vénynevek szépsége. 

 

Kémia: keverékek, olda-

tok. 

 

Földrajz: a kontinensek 

növényföldrajza, az ég-

hajlati övek jellemzői. 



 pillangós virág (bab, földi mo-

gyoró, fehér akác); 

 virágzat-típusok [fészkes vi-

rágzat (gyermekláncfű, napra-

forgó, kamilla); ernyős virág-

zat (fekete bodza); bugavirág-

zat (nád, pampafű); torzsavi-

rágzat (gyékény); kalászvirág-

zat (búza)]. 

 egylaki növény (fenyők, gyé-

kény); 

 kétlaki növény (páfrányfenyő, 

tiszafa, fűzfa, homoktövis);  

 ivartalan szaporítás; 

 terméstípusok [szemtermés 

(búza, kukorica); makktermés 

(bükk, kocsányos tölgy, ko-

csánytalan tölgy); hüvelyter-

més (bab, földimogyoró, fehér 

akác); csonthéjas termés (dió, 

szilva, húsos som); bogyóter-

més (fekete bodza, szőlő); al-

matermés.] 

A rendszerezés alapelvei, a leszár-

mazás bizonyítékai. A növénytör-

zsek neve és a növények törzsfája. 

Özönnövények (bálványfa, kana-

dai aranyvessző, parlagfű); aller-

gén növények (fűfélék, mogyoró, 

parlagfű, üröm). 

Linné munkásságának szerepe a 

növények rendszerezésében. 

Borbás Vince, Herman Ottó, Kit-

tenberger Kálmán, Kitaibel Pál, 

Mathiász János, Soó Rezső, Tesse-

dik Sámuel munkássága. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyökér, gyöktörzs, szár, összetett levél, spóra, virág, mag, magköpeny, virágzat, 

takarólevél, ivarlevél, egyivarú virág, kétivarú virág, egylaki növény, kétlaki nö-

vény. Allergén és özönnövény.  

 

 

Tematikai egység Állatismeret 

Órakeret 

22 óra 

(11+11) 



Előzetes tudás 

A tanult háziállatok, haszonállatok, hazai vadon élő állatok fő csoportjainak 

(ízeltlábúak, halak, madarak, emlősök) legfontosabb jellemzői. Az állatok ál-

talános testfelépítése: egy gerinctelen és egy gerinces testfelépítés összehason-

lítása. Az állatok életfeltételei (táplálék, élőhelyi feltételek). Az állatok élet-

módjának főbb jellemzői (aktív mozgás, táplálékszerzési módok, szaporodás 

és ivadékgondozás, viselkedés). Testfelépítés, a testalkat és az életmód kap-

csolata (ragadozók, patások). A testalkat változatossága (a fajok sokfélesége). 

Az élőlények mozgása. Az állatok különböző szaporodási formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógéppel segített tanulás módszereinek alkalmazása (információk ke-

resése, könyvtár- és internethasználat, adatbázisok, szimulációk használata, 

kiselőadások tervezése). Az internet segítségével képanyag összeállítása a kü-

lönböző állatcsoportok emberre nézve előnyös vagy hátrányos kapcsolatáról. 

Az állathatározó használata. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Eső után miért lehet sok földigilisz-

tával találkozni? Milyen problémát 

okozhat, ha a zöldséggel egy kis talaj 

is bekerül a szervezetünkbe? 

Miért nevezzük a rövid ideig tartó 

dolgokat „kérészéletűeknek”?  

A rejtőzködésnek, védekezésnek mi-

lyen formái alakultak ki az állatvi-

lágban? 

 

Ismeretek 

Az állati szövetek; jellemző tulaj-

donságaik és feladataik. 

A medúzák (fátyolos medúza); és a 

hidrák (édesvízi hidra) testfelépítése, 

életmódja, szaporodása és fejlődése. 

A férgek (közönséges földigiliszta, 

orvosi pióca, hegyesfarkú bélgi-

liszta, májmétely), kagylók (tavi 

kagyló), csigák (éti csiga), fejlábúak 

(tintahal, polipok) „újításai” szerve-

zetük felépítésében.  

Az újítások szerepe a környezethez 

való alkalmazkodás segítésében. 

Önálló tanulói munkaként akvárium, 

terrárium gondozásában való részvé-

tel. 

 

Az állatok testfelépítéséből követ-

keztetések levonása az életmódjuk-

kal kapcsolatban. 

Bizonyos állatok mezőgazdaságra 

való hatásának bemutatása példák 

alapján. 

Példák gyűjtése arról, hogy jelzésér-

tékű egyes állatok megritkulása vagy 

fokozott elterjedése. 

Az állatok gyógyászati szerepének 

bemutatása példák alapján. 

Példák gyűjtése az állatok okozta be-

tegségekre és azok megelőzésére. 

Bizonyítékok felismerése a fejlő-

dés irányát illetően. 

Az élővilág törzsfejlődése idő-

skálájának ábrázolása az állatcso-

portok jellemzőinek alapján. 
A férgek, a rákok, pókok, rovarok 

testfelépítésükben rejlő kapcsolatai-

nak felismerése.  

Gyűjtőmunka és kiselőadás az ál-

latok jellemzőivel kapcsolatban. 

Természettudományi 

gyakorlatok: Különböző 

állatok koponyáinak és 

csontvázának, valamint 

fogazatának megfigye-

lése. Állatok testtömeg- 

és testfelület-adatainak 

értelmezése, madárhan-

gok és más állathangok 

összehasonlítása hang-

felvételről, példák gyűj-

tése állatok tájékozódá-

sára. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Állatok megjelení-

tése az irodalomban (Fe-

kete István művei). 

Csodaszarvas-legenda, 

Arany János és Petőfi 

Sándor versei. 

 

Fizika: sűrűség, nyomás, 

hőáramlás, hővezetés, 

hősugárzás. 

 



A testfelépítés, életmód, szaporodás, 

fejlődés jellemzői a különböző állat-

csoportoknál (folyami rák, koronás 

keresztespók, madárpók, kullancs, 

atkák, lepkék, bogarak, szitakötők, 

kérészek, szöcskék, sáskák, hártyás-

szárnyúak, házi méh; lábtípusok 

(madár: házi galamb, túzok, strucc, 

barna réti héja, kolibri, papagáj, har-

kályok, baglyok; emlős: kacsacsőrű 

emlős, kenguru, őz, szarvas, rénszar-

vas, antilop, zsiráf, elefánt, teve, ló, 

zebra, sarki róka, sivatagi róka, vö-

rös róka, farkas, oroszlán, hiúz, bar-

namedve, jegesmedve, bőgőmajom, 

csimpánz, orangután, gorilla, bálna, 

delfin). 

A törzsfejlődés jelentősebb esemé-

nyei [gerincoszlop, csőidegrendszer, 

porc, csont, mozgás, úszók (kecsege, 

cápa, hering, ponty, tonhal); füg-

gesztő övek, végtagok (kecskebéka, 

varangyok, fürge gyík, vízisikló, rá-

kosi vipera, anakonda, nílusi kroko-

dil, mocsári teknős)]. 

A darwini és más fejlődéselméletek 

jellemzői.  

Halak, kétéltűek, hüllők, madarak, 

emlősök fejlődési kapcsolatai. 

A különböző éghajlati övek jellemző 

állatai. 

A rendszerezés alapelvei, a leszár-

mazás bizonyítékai.  

Védett állatok. 

Kittenberger Kálmán, Széchenyi 

Zsigmond munkássága.  

Azonosságok és különbségek 

elemzése.  
Saját környezetben élő jellemző álla-

tok bemutatása. 

Kémia: az égés, energia-

változások. 

 

Földrajz: kontinensek 

állatföldrajza. 

 

Vizuális kultúra: állatáb-

rázolás; természetfilmek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állati szövet. Csalánsejt, űrbél, hámizomszövet, bőrizomtömlő, köpeny, zsiger-

zacskó, kitin, fejtor, fej, tor, potroh, átalakulás nélküli fejlődés, vedlés, teljes át-

alakulás, átváltozás, kifejlés. 

 

 

Tematikai egység Életközösségek 
Órakeret 

15 óra 



Előzetes tudás 

Életközösségek a lakókörnyezetben (vagy egy közeli természetes élőhelyen). 

A Kárpát-medence és hazánk nagy tájai, vizei és felszínformái, éghajlati sajá-

tosságai, példák a legjellegzetesebb növényekre, állatokra. A talaj kialakulása, 

élet a talajban. Környezetszennyezés; jellemző esetei és következményei (le-

vegő-, víz-, talajszennyezés). A nemzeti parkok, a tájvédelmi körzetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A napfény és a földi élet összefüggése, a talaj termőképessége és a vízbázis 

jelentőségének, a fenntarthatóság feltételeinek felismerése. Tudatos 

fogyasztóvá válás elősegítése. Tapasztalatszerzés az élővilág méretskálájáról. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen kapcsolatok alakulhatnak ki 

növény-növény, növény-állat és ál-

lat-állat között? Miért lehet már kora 

tavasszal paradicsomot termeszteni 

egy üvegházban? Miért nem szabad 

nyáron 11 és 15 óra között napozni? 

 

Ismeretek 

Az egyed feletti szerveződési szin-

tek. 

Az életközösségek belső kapcsolatai. 

Az életközösségek táplálkozási háló-

zatai. Anyagforgalom és energia-

áramlás az életközösségekben. 

Az élőlényekre ható élettelen kör-

nyezeti tényezők (fény, levegő, víz, 

talaj, hőmérséklet).  

A környezetszennyezés (levegő-, 

víz-, talajszennyezés) jellemző esetei 

és következményei. 

Élőhelyek típusai. 

Aktív természetvédelem. 

Balogh János munkássága. 

Példák az együttélés, versengés, 

élősködés táplálkozási kapcsola-

tokra. 

Példák az állatok viselkedési formá-

ira. 

Példák a növények és állatok éghaj-

lati alkalmazkodásának módjaira. 

Projektmunka a globális problémák-

ról. 

Grafikonok elemzése, adatok értéke-

lése (pl. tűrőképességi, hőmérsék-

leti, csapadékeloszlást bemutató gra-

fikonok elemzése). 

Egy megadott életközösség táplálko-

zási kapcsolatainak ábrázolása táp-

lálkozási hálózat, illetve táplálékpi-

ramis formájában. 

Érvelés a globális problémák megol-

dásával kapcsolatban; megoldási ja-

vaslatok megfogalmazása. 

Természettudományi 

gyakorlatok: növények 

borításának mennyiségi 

becslése, becslések meg-

adása egy-egy élőlény te-

rületigényére biomassza-

piramis adatok alapján. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a természet átalakí-

tásának folyamata a tör-

ténelem során. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: természeti jelensé-

gek irodalmi megjelení-

tése. 

 

Vizuális kultúra: tájké-

pek, a természetvédelem 

témájának megjelenése a 

művészetekben. 

 

Földrajz: kontinensek 

természetföldrajza. 

 

Matematika: grafikonok 

rajzolása, elemzése. 

 



Kémia: a levegő és a ter-

mészetes vizek szennye-

ződésének okai, víztisztí-

tás, az oldatok kémha-

tása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táplálkozási lánc, táplálkozási hálózat, táplálékpiramis, tűrőképesség, természet- 

és környezetvédelem, fenntarthatóság, üvegházhatás, globális felmelegedés. 

 

 

Tematikai egység Az ember és környezete 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az emberábrázolás. Az egészséges, gondozott környezet jellemzői. Élő és 

élettelen környezeti tényezők. Rendszer és környezet kapcsolata. Az időjárás 

és az éghajlat hatása az épített környezetre (hőszigetelés, vízszigetelés). Kör-

nyezetszennyezés; jellemző esetei és következményei (levegő-, víz-, talaj-

szennyezés). A környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés. 

A fenntarthatóság fogalma, az egyéni és közösségi cselekvés lehetőségei a 

fenntarthatóság érdekében. Energiahatékonyság, anyagok újrahasznosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Belső és a külső környezetünk megismerése, az ezekkel való együttélési 

technikák elsajátítása. Az ember egészségét veszélyeztető tényezők (fizikai, 

kémiai, biológiai, társadalmi) megismerése, hatásukat megelőző, illetve 

mérséklő megoldások tervezése. A környezeti jelzések és érzékelésük 

biológiai jelentőségének felismerése. A természeti és a társadalmi 

környezetnek az emberi szervezetre gyakorolt, komplex hatásának megértése. 

A kapcsolati hálók, a családi, rokoni kapcsolatrendszerek, valamint az 

önismeret fontosságának megértése. 

  



Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Napjainkban milyen külső környe-

zeti változásoknak lehetünk tanúi?   

Miért ne üljünk a fénymásoló mel-

lett? 

Mikor barát és mikor ellenség a víz? 

 

Ismeretek 

Az élőlények csoportosításának el-

vei. 

Az emberelődök jellemzői és fejlő-

désük mozgatói. 

Az emberfajták és kultúrák sajátos-

ságai és közös értékei. 

Az ember belső és külső környezeté-

nek jellemzése és hatása az emberi 

szervezetre (pl. hőguta, hőkimerülés, 

fagyás, idegrendszeri problémák). 

Talaj- és vízszennyező anyagok, pl. 

permetezőszerek, műtrágyák, veszé-

lyes hulladékok, savas eső; levegő-

szennyezők (CFC, nitrogén- és kén-

oxidok) és hatásuk (szmog, ózon-

pajzs, üvegházhatás), beltéri szeny-

nyezők: formaldehid, elektroszmog, 

árvíz, tűz, földrengés, szélviharok, 

villámlás. 

Információk gyűjtése és értékelése a 

környezet és az ember által létreho-

zott eszközök (pl. fénymásoló, mo-

biltelefon) fizikai hatásairól és azok 

élettani következményeiről.  

A főbb környezetszennyezők cso-

portosítása. 

A természeti erőkkel kapcsolatos 

balesetek (pl. vízi sportok) megelő-

zési lehetőségeinek, illetve a kataszt-

rófahelyzetekben való teendők meg-

ismerése. 

 

Adatgyűjtés és elemzés: napjaink 

elektronikus eszközeinek hatása az 

emberre. 

Néhány egyszerű talaj-, levegő- és 

vízvizsgálat elvégzése csoportmun-

kában. 

Víz- és talajvizsgálati projektek. 

Természettudományi 

gyakorlatok: becslések 

végzése egy-egy szeny-

nyezőanyag feldúsulá-

sára a táplálékhálózat-

ban, talajtani vizsgála-

tok, vízminőség mérése, 

illetve becslése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a természetes és a 

mesterséges környezet 

változása a történelem 

során. 

 

Fizika: rezgések és hullá-

mok, a rezgések jellem-

zői, zajszennyezés. 

 

Földrajz: a környezetet 

károsító anyagok és hatá-

saik. 

 

Vizuális kultúra: ember-

ábrázolások; környezet-

védelmi plakátok készí-

tése. 

 

Kémia: a levegő összeté-

tele és szennyeződései; a 

vízszennyeződések; izo-

tópok. 

 

Matematika: grafikonok 

készítése és értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Külső környezet, belső környezet, környezet-egészségvédelem. 

 



Célkitűzés-8. évfolyam: a diákokkal megismertetjük az emberi szervezet felépítését és működését. Fon-

tos feladat, hogy az elméleti információk mellett a testi-lelki egészségmegőrzéssel kapcsolatos tudniva-

lókra, valamint az egészségkárosító tényezők hatásainak következményeinek ismertetésére  különösen 

nagy hangsúlyt fektessünk.  

 

 

 

 

 

 

Helyi tanterv  tantárgy: biológia  osztály: 8.        Össz. óraszám: 36 óra 

té 

ma kö-

rök 

száma 

neve új ismeret 

 

 

24 óra 

ismétlés, 

gyakorlati 

óra 

4 óra (2+2) 

össze- 

foglalás 

 

4 óra 

ellenőr- 

zés 

 

4 óra 

értéke- 

lés 

 

 

1. Szervezettan: 

Az ember Szer-

vezeti felépítése 

a sejtektől a 

szervrendsze 

rekig 

4 - - - - 

 Az ember külta-

karója és moz-

gása 

3 - 1 1 - 

 Szervezettan 

össz: 

7+2 óra 

7 óra     

2.  Táplálkozás és 

légzés élettana 

2 - - - - 

3. Anyagszállítás 

és kiválasztás 

élettana 

3 1 1 1 - 

 Élettan össz:       

5+3 óra  

5 óra     

4.  Az idegrend-

szer és az érzék-

szervek 

6 - - - - 



5. A hormonrend 

szer 

3 1 1 1 - 

 Szabályozás 

össz:  

9+3 óra 

9 óra     

6. Szaporodás és 

egyedfejlődés 

össz: 

3 - 1 1 - 

 3+2 óra 3 óra     

 Év végi ismét-

lés 

2  óra 

- 2  

 

  

 

 

Tematikai egység Az emberi test szerveződése 
Órakeret 9 

óra 

Előzetes tudás 

Az emberi test arányai, méretviszonyai. Testalkat, szimmetria, testtájak. Az 

emberi test létfenntartó szervei, szervrendszerei, azok funkciói. Társas szük-

ségletek, a családi és személyes kapcsolatok jelentősége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az élővilág egységének felismerése az emberi szervezetet felépítő főbb 

szervetlen és szerves anyagok megismerésével. Az ember biológiai 

hálózatokban elfoglalt helyének és a család fontosságának tudatosítása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért ásítozunk akkor is, ha szerve-

zetünknek vízhiánya van?  Miért le-

het példaképünk Szent-Györgyi 

Albert? 

 

Ismeretek 

Az ember szervezetét felépítő szer-

vetlen anyagok és szerepük. 

Az emberi szervezet szerves anyagai 

és szerepük.  

A rendszer és környezet kapcso-

latának megértése, biológiai értel-

mezése a sejt, az egyed, az életkö-

zösség és a bioszféra szintjén.  
 

„Ételed az életed” projekt. Egészsé-

ges táplálkozás megtervezése. 

Az egyes élelmiszerek tápanyag-, 

energia- és vitamin-összetételének, 

és mindezekből a szervezet számára 

szükséges napi mennyiségnek a ki-

számítása. 

Adatgyűjtés és elemzés IKT-eszkö-

zök használatával.  

Természettudományi 

gyakorlatok: az élelmi-

szerekben található 

egyes anyagok vizsgála-

tának tervezése, előzete-

sen elvégzett, egyszerű 

kimutatási reakciók alap-

ján. Az irányok kérdése a 

szervezettanban. 

 

Vizuális kultúra: ember-

ábrázolások. 

 



A fontosabb zsírban és vízben ol-

dódó vitaminok és szerepük.  

A létfontosságú vitaminok és ásvá-

nyi anyagok előfordulása az élelmi-

szerekben.  

A sejt és a főbb sejtalkotók.  

Az örökítő anyag elhelyezkedése. A 

gének feladata a fehérjék képzésé-

ben, a tulajdonságok öröklődésében. 

A mutáció.  

Az emberi szövetek. 

Az emberi szervezet szervrendsze-

rei, helyük és szerepük. 

Szent-Györgyi Albert munkássága. 

Informatika: információ-

áramlás, programozás. 

 

Kémia: víz, oldatok, ás-

ványi anyagok, katalizá-

torok, sugárzások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Biológiai rendszer, sejt, szövet, szerv, szervezet, család, mutáció. 

  



Tematikai egység Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelmük  

Előzetes tudás 

Néhány emlősállat kültakarójának és mozgásának jellegzetességei. A szemé-

lyi higiénia jelentősége, fenntartása. Az ember mozgásképessége (mindennapi 

és sportmozgások, munka), a vázrendszer és az izomzat alapelemei, működé-

sük (csontok, izmok, ízületek). Sérülések, mozgásszervi betegségek és meg-

előzésük. Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi kültakaró és mozgási szervrendszer megismerése során annak tu-

datosítása, hogy az állatvilágból hozott örökségünk milyen formában változott 

meg az életmód következtében. Annak felismerése, hogy életmódunk hogyan 

befolyásolja a bőr és a mozgásszervek egészségét és szépségét.  

Empátiafejlesztés az öröklötten vagy baleset következtében mozgási problé-

mákkal küzdő embertársak iránt.  

Annak tudatosítása, hogy az egészséges csonttömeg kialakítására a felnőttkorig 

van lehetőség. A szűrővizsgálatok fontosságának megértése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen történelmi emlékek marad-

tak fenn a bőrápolással kapcsolat-

ban? 

Hogyan értelmezhetjük a következő 

idézetet? „A bőrről igazán el lehet 

mondani, hogy a szem elé tolt gyó-

nása a szervezetnek.” (Németh 

László: A Medve utcai polgári, 

1937.) 

Igaz-e, hogy az időskori csontritku-

lás ellen fiatal korunkban tehetünk 

legtöbbet? 

 

Ismeretek 

Az ember bőrének felépítése és mű-

ködése. Szemölcsök, anyajegyek. A 

környezeti tényezők (napfény UV-su-

garai) hatása a bőr működésére. 

A mozgásnak a keringésre, a lég-

zésre gyakorolt hatása. 

Az ember mozgás-szervrendszere: a 

csontváz és a vázizomzat felépítése, 

Ujjlenyomatok készítése, elemzése 

és összehasonlítása. Adatgyűjtés az 

ujjlenyomat bűnüldözésben való 

használatáról. 

Mitesszer, pattanás, vízhólyag kelet-

kezésének magyarázata és helyes el-

látásának megismerése. 

Elsősegélynyújtás egyszerűbb bőrsérü-

lésekkor, valamint rándulás, ficam, tö-

rések esetén. 

Az izomláz keletkezésének oka és ke-

zelésének módja közötti összefüggés 

elemzése.  

Vita a testékszerekről és a tetoválás-

ról. 

Természettudományi 

gyakorlatok: anatómiai 

síkok és irányok azonosí-

tása (művészeti) anató-

miai atlasz, képek, cson-

tok, szervmodellek segít-

ségével; ujjlenyomatok 

összehasonlítása. 

Fizika: egyszerű gépek, 

emelő, mozgás; sugárzá-

sok. 

 

Kémia: az égés.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: az emberi történelem 

során előforduló bőrápo-

lási technikák (frizuradi-

vatok), szépségideálok.  

 

Dráma és tánc: táncos 

improvizáció a tanult 

elemek felhasználásával. 



működése és egészségtana. A moz-

gás-szervrendszer leggyakoribb be-

tegségei. 

Wilhelm Konrad Röntgen munkás-

sága.  

 

Vizuális kultúra: a moz-

gás ábrázolása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hám, irha, bőralja, csontváz, ízület, vázizomzat. Elsősegélynyújtás. 

 

 

Tematikai egység Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme 
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

Az emberi test létfenntartó szervrendszerei, szervei, azok funkciói. Az egész-

séges táplálkozás alapelvei, módjai. Minőségi és mennyiségi szempontok a 

táplálkozásban. Az orvosi ellátással kapcsolatos alapismeretek. Alapfokú el-

sősegélynyújtás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A táplálkozás keringésre, légzésre, anyagcserére gyakorolt hatásának megér-

tése. 

Annak tudatosítása, hogy a legtöbb táplálkozási, légzési, keringési, ki-

választási betegség megelőzhető. A biológiai hálózatok működésének 

megértése a vér és az immunrendszer kapcsolatának példáján. A bioló-

giai egyensúly fogalmának megértése az építő és lebontó folyamatok 

egyensúlyának példáján keresztül. Az élettani folyamatok vérnyomás-

sal és pulzussal való kapcsolatának megértése. Az anyagcserével kap-

csolatos vizsgálatok végzése, megfigyelésekből következtetések levo-

nása és magyarázatok megfogalmazása. 
A szűrővizsgálatok jelentőségének tudatosítása. A beteg embertársakkal 

szembeni empátia fejlesztése. Tudatos fogyasztóvá válás elősegítése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Hogyan értelmezhető Paracelsus 

figyelmeztetése? „A méreg a 

mennyiségben rejlik.” 

 

Ismeretek 

Az ember táplálkozási szervrend-

szerének felépítése és működése. 

Az alapvető tápanyagok feladata 

Az elhízás, valamint a túlzott édesség- 

és alkoholfogyasztás, a szénsavas ita-

lok, az adalékanyagok és a helytelen 

gyógyszerfogyasztás egészségkárosító 

hatásait bizonyító érvek gyűjtése. 

Diagramok, grafikonok elemzése a 

szívműködés egyes fázisairól, a tüdő 

kapacitásáról, az élelmiszerek táp-

anyag- és ásványianyag-összetételéről.  

Természettudományi 

gyakorlatok: Vitálkapa-

citás-mérés vízkiszorí-

tással, légzésszám és 

pulzus mérése, a mérési 

eredmények különböző 

szempontú értékelése. 

Kísérlet tervezése bioló-

giai katalizátor (enzim) 

vizsgálatára. 

 



szervezetünk fejlődésében és 

egészséges működésében. A leg-

gyakoribb emésztőszervi betegsé-

gek, azok megelőzése és gyógyí-

tási lehetőségei.  

Az élelmiszerek tárolása, tartósí-

tása.  

Az ember fogtípusai. A táplálék 

útja. A nyálmirigyek (nyál), a gyo-

mor (gyomornedv), a máj (epe), a 

hasnyálmirigy (hasnyál) és a vé-

konybél (bélnedv) szerepe a táp-

anyagok lebontásában. A szájüregi 

problémák, fogszuvasodás; reflux, 

gyomorhurut, epekő, májzsugor, 

bélproblémák. 

A légzőszervrendszer felépítése és 

működése. A légzőszervrendszer 

betegségei (nátha, gégegyulladás, 

hörghurut, asztma, tüdő- és mell-

hártyagyulladás, tüdőrák) és meg-

előzésük. 

A tüdőszűrés jelentősége.  

 

A keringés szervrendszere, műkö-

dése, leggyakoribb betegségei 

(vérszegénység, alacsony és magas 

vérnyomás, érelmeszesedés, trom-

bózis, infarktus) és megelőzési le-

hetőségeik. 

A vér összetétele. A véralkotók 

legfontosabb feladatai, a jellemző 

vércsoportok.  

Vérzéstípusok és ellátásuk. Har-

vey, Landsteiner szerepe az emberi 

vérkeringés megismerésében. 

A kiválasztás szervrendszere. A 

vese felépítése és működése. A ki-

választás szervrendszerének leg-

gyakoribb betegségei (hólyaghu-

rut, vesekő, vesegyulladás), műve-

sekezelés. 

Emésztést modellező és az anyagcseré-

vel kapcsolatos vizsgálatok végzése 

csoportmunkában. 

 

Légzésfunkciós vizsgálatok végzése 

csoportmunkában.  

Internetes információk elemzése, fel-

dolgozása, értékelése a levegőszeny-

nyező anyagokról, a dohányzásról és 

azok egészségkárosító hatásairól. 

Alapvető elsősegély-nyújtási ismere-

tek alkalmazása a gyakorlatban. 

Az emberi vér alkotórészeinek megne-

vezése rajzon, illetve mikroszkópi ké-

pen. 

Az életfolyamatokat kísérő elektromos 

változások magyarázata, kimutatásuk 

(EKG) értelmezése. 

A kis- és nagyvérkör sematikus rajzá-

nak elkészítése, a részek megnevezése, 

a vér útjának bemutatása.  

Vérnyomásmérés és az adatok értelme-

zése. 

Légzéssel, keringéssel kapcsolatos 

számítások. 

Fizika: Tömegmérés, 

mérleg; táplálkozás – 

energiafelhasználás, a 

táplálék, mint energia-

hordozó. A hang. Áram-

lások, ultrahang a termé-

szetben és gyógyászat-

ban, elektromosság, 

mágnesség, érintésvé-

delmi ismeretek. 

 

Kémia: az oldatok kém-

hatása, a legfontosabb 

tápanyagok kémiai ösz-

szetétele (makromoleku-

lák, víz, ásványi sók); vi-

taminok oldhatósága; a 

levegőszennyeződések 

(CFC, NOx, SO2). 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmód, táplálkozás, be-

tegségmegelőzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: az emberi táplálko-

zási szokások változása 

az emberiség történeté-

ben. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Móra Ferenc és Ba-

bits Mihály betegsége. 

 

Dráma és tánc: beszéd- 

és légzéstechnikai gya-

korlatok. 

 

Informatika: táblázatos 

adattárolás, grafikus 



adatábrázolás, esztétikus 

adatmegjelenítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Emésztés, alapanyagcsere, testtömegindex, normál testsúly, minőségi és mennyi-

ségi éhezés, vitálkapacitás, kiválasztás, koszorúér, verőér, gyűjtőér, hajszálér. Kis- 

és nagyvérkör. Vérnyomás, pulzus, nyirok, nyirokkeringés, nyirokcsomó. Vizelet. 

Szűrővizsgálat, egészséges életmód. 

 

 

Tematikai egység Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az érzékszervek védelmét biztosító szabályok, helyes szokások és gyakor-

lásuk (étkezés, tisztálkodás, napirend, szabadidő, környezet állapota). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Konkrét példák elemzéséből kiindulva annak megértése, hogy az életfolya-

matok szabályozását az idegrendszer és hormonrendszer együttesen végzi. 

Az életmód fontosságának felismerése az idegrendszeri és a hormonális be-

tegségek kialakulásának megelőzésében. A lelki egészség fontosságának 

felismerése. 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Hogyan értelmezhetjük Szent-

Györgyi Albert Nobel-díjas ma-

gyar tudós 1930-ban írt sorait: „A 

sport nemcsak testnevelés, hanem a 

léleknek is az egyik legerőteljesebb 

nevelőeszköze. A sport a test útján 

nyitja meg a lelket.” 

 

Ismeretek 

Az idegrendszer felépítése, műkö-

dése, védelme és gyakoribb beteg-

ségei. A drogok (alkohol, energia-

italok, cigaretta, gyógyszerek, ká-

bítószerek) hatása az idegrendszer 

működésére. Az alvás szerepe az 

idegrendszer működésében. A 

stressz kialakulása és jelentősége.  

Az agyrázkódás és a napszúrás tünete-

inek felismerése, teendők megisme-

rése. 

A legális és illegális drogok hatásának 

megismerése. 

Szituációs gyakorlat a drogok elutasí-

tásának bemutatására.  

Ismerkedés a modern vizsgálati mód-

szerekkel (CT, MRI). 

A feltétlen és feltételes reflex összeha-

sonlítása. 

Érzékszervi vizsgálódások, a tapaszta-

latok értelmezése.  

Az érzékelésekkel kapcsolatos szavak 

összegyűjtése. 

Különböző hormonális problémákkal 

kapcsolatos témák feldolgozása pro-

jektmódszerrel. 

Természettudományi 

gyakorlatok: a színlátás 

vizsgálata ábrák segítsé-

gével; vizsgálatok az 

emberi szaglással kap-

csolatban, bioritmus-

naplók készítése. 

Fizika: a fény egyenes 

vonalú terjedése, 

sebessége; lencsék, a 

látás fizikai alapjai, 

látáshibák javítása; 

rezgések, 

hanghullámok. 

 

Vizuális kultúra: reklá-

mok képi eszközeinek 

elemzése; a médiahasz-

nálattal kapcsolatos füg-

gőségek. 



Az érzékszervek felépítése, műkö-

dése és egészségvédelme. Az ér-

zékszervek jellemző betegségei és 

megelőzésük. 

A fontosabb hormontermelő miri-

gyek és fontosabb hormonjaik.  

A tanult hormonok feladata a sza-

bályozásban.  

A leggyakoribb hormonális beteg-

ségek, a különböző teljesítményfo-

kozó anyagok veszélyei. 

Bárány Róbert, Békésy György, 

Hevesy György, Sellye János mun-

kássága. 

Pavlov szerepe az idegrendszer 

működésének megismerésében. 

Az elsősegélynyújtás ábécéjének meg-

értése, a stabil oldalfekvés megvalósí-

tása. 

Cukorbeteg elsősegélyben részesítése. 

 

Informatika: a közös-

ségi oldalak és veszé-

lyeik; az algoritmikus 

gondolkodást segítő in-

formatikai eszközök; a 

robotika alapfogalmai. 

 

Dráma és tánc: improvi-

záció közösen választott 

téma, fogalom vagy 

egyéni érzés, élmény ki-

fejezésére. 

 

Ének-zene: hallás utáni 

daltanulás, a zenei me-

mória fejlesztése; a 

belső hallás fejlesztése; 

Beethoven élete. 

 

Kémia: gázmolekulák, 

oldatok, ionok, izotó-

pok; metanol és etanol 

kémiai tulajdonságai, 

élettani hatásaik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Feltétlen reflex, feltételes reflex, inger, ingerület, érzet, hormon, belső elválasz-

tású mirigy, elsősegélynyújtás. 

 

 

Tematikai egység Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Az állatok szaporodása. Az emberi egyedfejlődés fő szakaszai. A nemek kü-

lönbözősége, másodlagos nemi jellegek. Öröklött és szerzett tulajdonságok. 

Egészségünket védő és károsító szokások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat és a védőoltás (HPV) jelentőségé-

nek felismerése. Diagramok, grafikonok elemzése az emberi életszakaszokban 

bekövetkező testi változásokról (testmagasság, testtömeg, nemi érés kezdete 

stb.). Annak tudatosítása, hogy a szerelem nem egyenlő a csak testi kapcsolat-

tal. Annak felismerése, hogy a párkapcsolatok megőrzésének előfeltétele konf-

liktuskezelési módszerek megismerése. A korai szexuális kapcsolatok veszé-

lyeinek bemutatása. 



A család és a hűség fontosságának megértése. A szexuális kultúra és magatartás 

kérdéseivel való foglalkozás által a családi életre, a felelős, örömteli párkap-

csolatokra történő felkészítés. Az idősekkel, betegekkel való együttérzés kiala-

kítása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Hogyan értelmezhetjük Illyés 

Gyula: Szekszárd felé című versé-

nek sorait: „Jár szemem a terhes ki-

csi nőn s azt gondolom, itt megy a 

jövőm”.  

A génekről tanultak alapján, hogyan 

mondanánk el a vers lényegét? 

„Ilyen az ember. Egyedüli példány. 

Nem élt belőle több és most sem él, 

s mint fán sem nő egyforma két le-

vél, a nagy időn sem lesz hozzá ha-

sonló” (Kosztolányi Dezső: Halotti 

beszéd – részlet). 

Miért nevezik Semmelweis Ignácot 

az „anyák megmentőjének”? 

 

Ismeretek 

A férfi és a női szaporító szervrend-

szer részei, feladatai.  

Az ember magzati fejlődésének fő 

szakaszai. 

A másállapot és a szülés. Csecsemő-

gondozás. 

A hormonok szerepe a másodlagos 

nemi jellegek kialakulásában és az 

ivarsejtek képződésében, érésében. 

Különböző nemi megnyilvánulá-

sok. A higiéné és a felelős szexuális 

magatartás szerepe a nemi úton ter-

jedő betegségek (szifilisz, AIDS, 

HPV, gombás betegségek) megelő-

zésében.  

Terhesség vagy áldott állapot? – érve-

lés a hétköznapi szóhasználatról. 

A hűség fogalmának elemzése. 

Az anyai és apai jellegek utódokban 

való megjelenésének értelmezése. 

A téma feldolgozása IKT-eszközök 

használatával. 

Szógyűjtés az anyasággal kapcsolat-

ban.  

Grafikonok elemzése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szerelmi költészet. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a női és férfi szere-

pek változása a történe-

lem során. 

 

Vizuális kultúra: a szer-

elem és az anyaság ábrá-

zolása; a nemiség témája 

a különböző médiumok-

ban. 

 

Dráma és tánc: 

konfliktushelyzetek és 

megoldási lehetőségeik 

megjelenítése. 



Gyermeknőgyógyászat. Nő-

gyógyászati szűrővizsgálatok jelen-

tősége. Terhességi tanácsadás. A 

családtervezés lehetőségei, a terhes-

ség-megszakítás lehetséges követ-

kezményei.  

A meddőség gyakoribb okai.  

Az ember posztembrionális 

fejlődésének szakaszai (időtartam, 

legjellemzőbb változások).  

Hospice-mozgalom.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ivarsejt, másodlagos nemi jelleg, másállapot, családtervezés, nemi betegség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló ismerje Magyarország legfontosabb nemzeti parkjait és a lakóhelyén 

vagy annak közelében található természeti értékeket (védett növények és védett 

természeti értékek). 

Legyen tisztában a környezet-egészségvédelem alapjaival, a gyógy- és fűszer-

növényeknek a szervezetre gyakorolt hatásával. 

Tudja, hogy milyen szerepe van a biológiai információnak az önfenntartásban 

és fajfenntartásban. 

Értse a család szerepének biológiai és társadalmi jelentőségét. 

Értse, hogy a párkapcsolatokból adódnak konfliktushelyzetek, és legyen kész 

azokat megfelelő módszerekkel kezelni.  

Tudja a tanult nem sejtes és sejtes élőlényeket összekapcsolni az emberi szer-

vezet működésével, értelmezze azokat az élőlények és környezetük egymásra 

hatásaként. 

Legyen tisztában saját szervezete működésének alapjaival.  

Értse és tudja bizonyítékokkal alátámasztani, hogy az élővilág különböző meg-

jelenési formáit a különböző élőhelyekhez való alkalmazkodás alakította ki.  

Legyen világos számára, hogy az ember a természet része, és ennek megfele-

lően cselekedjen.  

Tudja, hogy az életmóddal nagymértékben befolyásolhatjuk szervezetünk 

egészséges működését. Tekintse az egészséget testi, lelki szociális jóllétnek. 

Kerülje az egészséget veszélyeztető anyagok használatát, tevékenységeket.  

Tudjon sérültet, beteget alapvető elsősegélynyújtásban részesíteni.  

Empátiával viszonyuljon beteg és fogyatékkal élő társaihoz. 



Tudjon egyszerű kísérleteket, vizsgálódásokat elvégezni, csoportmunkában és 

önállóan infokommunikációs eszközök segítségével beszámolókat készíteni, 

szemléltető anyagot összeállítani, adatokat elemezni és valós problémákra meg-

oldásokat javasolni. Tanári irányítással tudjon projektmunkát végezni. 

 

 

Biológia képesség- fejlesztő foglalkozások a 8. évfolyamon 

 

A foglalkozások óraterve 

 
A foglalkozások heti óra-

száma 
A foglalkozások éves óraszáma 

8. évfolyam 1 36 (36 hét) 

 

8. évfolyam 

 

 

 

Óraszám A foglalkozás témája 

1.  

 

A vitaminok és ásványi anyagok szerepe az emberi szervezetben 

2.  

 

A C-vitamin. Szent-Györgyi Albert élete és munkássága 

3.  

 

A sejtalkotók és szerepük—ábraelemzések 

 

4.  

 

Az örökítőanyag felfedezése, elhelyezkedése és szerepe 

5. 

 

Az emberi bőr ápolása, a higiénia, serdülőkori bőrproblémák 

6. 

 

Csontrendszerünk egészsége, ill. betegségei 

7. 

 

Izmok: a rendszeres, aktív mozgás jelentősége a serdülőkorban 



8. 

 

Szemléltető óra: kültakaró, csont- és izomrendszer felépítése ill. működése 

9. 

 

Egészséges és egészségtelen táplálkozás - betegségek 

10. 

 

Táplálékunk összetétele – gyakran fogyasztott élelmiszerek vizsgálata (enzimhatáso-

kat és pH-méréseket célzó kísérletek) 

11. 

 

Tesztfeladatok az egyéni táplálkozásról – kiértékelés, megbeszélés 

12. 

 

Leggyakoribb légzőszervrendszeri betegségek- okai, megelőzésük, gyógyításuk 

13. 

 

A légszennyezés forrásai, főbb szennyező anyagok és hatásuk az emberi szervezetre 

14. 

 

A dohányzás okozta betegségek, élettani hatásai 

15. 

 

A keringési szervrendszer egészsége - a táplálkozás és a mozgás kapcsolata az egész-

ségmegőrzés szempontjából 

16. 

 

A vércsoportok felfedezésének története é a vércsoportok jelentősége 

17. 

 

A Magyarországon előforduló , a keringési rendszert érintő főbb „népbetegségek”: ma-

gas vérnyomás és –koleszterinszint, trombózis, infarktus,   

ill. megelőzési módjai 

18. 

 

Egyszerű élettani vizsgálatok: légzésszám-, pulzus-, vérnyomásmérés. Légzéssel, ke-

ringéssel kapcsolatos számítások. 

19. 

 

A kiválasztó szervrendszert érintő gyakori megbetegedések,a  művesekezelés 

20. 

 

Mikroszkópos vizsgálatok: szervrendszerek szövettana 

21. 

 

Elsősegélynyújtási alapismeretek 

22. 

 

Az idegrendszer működése – oktatófilm 

23. Az idegrendszerünket érő káros hatások - energiaitalok, gyógyszerek… 



 

24. 

 

A kábítószerek 

25. 

 

Az idegrendszer felépítésével és működésével kapcsolatos ábrák elemzése I. 

26. 

 

A stressz jelenléte mindennapjainkban 

27. 

 

Az idegrendszer felépítésével és működésével kapcsolatos ábrák elemzése II. 

28. 

 

Érzékszerveinkkel kapcsolatos vizsgálatok (pl. színlátás, szaglás, ízérzékelés) 

29. 

 

EKG, MR- ismerkedés modern vizsgálati módszerekkel. Az alvás jelentősége. Epilep-

szia 

30. 

 

Békésy, Bárány, Hevesy munkásságának, eredményeinek ismertetése 

31. 

 

Leggyakoribb hormonális betegségek – diavetítés magyarázatokkal 

32. 

 

A serdülőkori hormonális változások és nemi jellegek 

33. 

 

A felelősségteljes szexuális magatartás és a nemi betegségek, a korai szexuális kap-

csolatok veszélyei, a fogazásgátlás lehetőségei 

34. 

 

Hormonális változások a serdülőkorban- a nemi ciklus beindulása, higiéniás alapkö-

vetelmények 

35. 

 

Semmelweis Ignác élete és munkássága 

36. 

 

A férfi és nő illetve az anya és az apa szerepe a családban 

 

 

 

 

 



 

 

 

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN 

10- 12. évfolyam 

 

Alapdokumentumok: 

      Kormányrendelet 110/2012. (VI. 4.) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkal-

mazásáról 

      EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

3. sz. melléklet 3.2.07 – Biológia a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára 

 

Általános célok, feladatok: 
A iskolánkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 7–8. évfolyamán megszerzett 

ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse az élő természet működé-

sét, annak legfontosabb törvényszerűségeit, tudatosítsa az ember és környezetének és egészségének el-

választhatatlan kapcsolatát, valamint – a többi tantárggyal együtt – kialakítsa az új ismeretek önálló 

megszerzésének igényét. 

Az egyik legfontosabb nevelési cél, hogy a tanulók érzékenyek legyenek környezetük, szerve-

zetük változásaira, lássák sérülékenységét és az emberi felelőtlenség, egészségtelen életvitel következ-

ményeit. Alakuljon ki bennük környezetük és egészségük védelmének igénye.  

A tanulók az élővilág rendkívüli változatosságát és a természeti törvényeket megismerve meg-

érthetik, hogy az ember, mint a természet része csak a törvények betartásával, a természettel egységben 

maradhat fenn. A fennmaradásához meg kell tanulnia a természeti erőforrások takarékos, felelősségtel-

jes használatát, azok megújulási képességére való tekintettel. Egy olyan viselkedésforma elsajátítása 

válik elengedhetetlenné, amely környezet- és értékvédő. 

A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok alkal-

mazásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek testi és lelki egészségük védelme 

érdekében. Feladata, hogy segítse a tanulót a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a vá-

ratlan helyzetek kezelésében, a káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Iskolánkban az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú ta-

nulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik. Fejlesztő célú képzési tartalmakkal, prob-

lémakezelési módokkal, hatékony tanítási-tanulási módszerekkel készíti fel a tanulókat arra, hogy a tu-

dás – az állandó értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is, így átfogó 

céljaival összhangban kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készsé-

get, képességet. 

A tanulókkal meg kell ismertetni a tantárgy tanulási módszereit, hogy a számukra legcélraveze-

tőbbet ki tudják választani. A megfigyelési szempontok, a megfigyelések rögzítési lehetőségeinek meg-

adása, a logikai lépések mintája, a jegyzetelés és lényegkiemelés gyakoroltatása, a csoportmunka elő-



nyeinek megtapasztaltatása, a folyamatos tanári visszajelzés, értékelés mind azt segítik elő, hogy a ta-

nulók egyre önállóbban, saját adottságaiknak megfelelően sajátíthassák el a tananyagot, és alkalmazni 

is tudják az ismereteket. A biológia tanulásában fontosak a vizuális információk, és a motiváció érdek-

ében sikerrel lehet alkalmazni korunk ismerethordozóit (DVD, internet). 

A tantárgy a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott több fejlesztési terület-nevelési cél meg-

valósulásához is hozzájárul. Természetéből adódóan lehetőség nyílik az egyén és az őt körülvevő világ 

megismerésére, egymásra hatásuk és egymásrautaltságuk megértésére. Azáltal, hogy segíti olyan alap-

vető emberi készségek fejlesztését, mint az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a 

türelem, a megértés, az elfogadás, hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez. 

A természettudományos kutatásban, a gyógyításban kimagasló magyar tudósok, pl. Ba-

logh János, Békésy György, Hevesy György, Juhász Nagy Pál, Semmelweis Ignác, Szent-Györ-

gyi Albert munkásságának megismerésével erősíti a tanulók nemzettudatát, a közösséghez tar-

tozás érzését, miközben az emberi civilizáció kiemelkedő eredményeinek megismerésével a 

nemzetközi együttműködés, összefogás jelentősége is tudatosulhat bennük. 

A környezethez való viszonyunk megismerése, az életközösségekben létező bonyolult 

hálózatok észlelése, az emberi szervezet és a benne zajló folyamatok egységes és mégis egyé-

nenként változó megismerése lehetővé teszi az önismeret fejlesztését, ami pedig segíti a kultu-

rált közösségi viselkedés kialakítását. Az élőlények kapcsolatrendszerének megismerése során 

világossá válik, hogy az emberi kapcsolatok hálózatának alapszövete a család. 
A tantárgy tanulása során alkalmazott sokszínű tevékenységek (kísérletek, megfigyelések, tere-

pen történő vizsgálódások, a megfigyelések rajzos és digitális feldolgozása, értékelése, felmérések ké-

szítése, az alapvető elsősegélynyújtás elsajátítása, gyakorlása, tudósok életének megismerése, kutatása) 

során a tanulók kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területe-

ken, megtalálhatják hivatásukat. 

A tanulói teljesítmények ellenőrzésének módszerei illeszkedjenek az ismeretszerzés és a képes-

ségfejlesztés sokszínű eljárásaihoz. A hagyományos értékelési eljárások (tanórai és a tanórán kívüli te-

vékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, szóbeli feleltetés, elbeszélgetés és írásbeli ellenőrzés) 

mellett fontos pl. a gyakorlati feladatok megoldásának, az önálló kutatómunkának, a versenyeken és a 

pályázatokon való részvételnek az értékelése is. 

Ha átgondoljuk, melyek azok a tartalmi összetevők és minőségi kritériumok, amelyek különösen fonto-

sak lehetnek a kerettantervben, majd a helyi tantervben foglaltak megvalósulása szempontjából, köze-

lebbről is számba vehetjük a tankönyvek kiválasztásában szerepet játszó általános minőségi kritériumo-

kat. A szakmai hitelesség, szakmai megbízhatóság mellett alapvető minőségi összetevő a tanulási folya-

mat támogatása, irányítása, a tanulási stratégiák közvetítése, valamint az adott korosztály motiválása, 

gondolkodásra, olvasásra, tanulásra ösztönzése. Ennek egyik eszköze a tankönyv vizuális formája, meg-

szerkesztettsége, illusztrációs anyaga. Az eredményes és motiváló ismeretközvetítés feltétele az életsze-

rűség, az önértékelés elősegítése, például a kérdések, feladatok rendszere által. A középiskolában a tan-

könyvek megválasztásának további mérvadó szempontja, hogy a tankönyv feleljen meg az érettségi 

vizsgára történő felkészítés és felkészülés kritériumainak is. 

 

A tankönyv tartalmi szempontból feleljen meg a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott fejlesztési 

követelményeknek és a középszintű érettségi vizsgakövetelményeknek, legyen alkalmas az ezen doku-

mentumokban foglaltak megtanítására, elsajátítására. Szakmai, továbbá nyelvi szempontból (helyesírás 

és nyelvhelyesség tekintetében) is legyen hibátlan. 

Segítse elő a diákok önálló tanulását; tagolása, kiemelési rendszere legyen világos, áttekinthető. 

Szakmódszertani kimunkáltsága révén az ismeretszerzés folyamatát kielégítő magyarázatokkal, megfe-



lelő mértékű szemléltetéssel könnyítse. Átgondolt fogalomrendszer használatával, a tananyag jól átte-

kinthető szerkezetével, a fogalmak és jelenségek egymásra építésével az ismeretszerzés mellett a logikus 

gondolkodás képességeinek fejlesztését is szolgálja. A tankönyveknek a diákok tipikus életkori sajátos-

ságaihoz, valamint az adott iskolatípusba járó középiskolások feltételezett szociokulturális környezeté-

hez kell illeszkednie, különösen az elvont gondolatmenetek, az absztrakt fogalmak használatát illetően. 

Tartalmilag, formailag, szerkesztési sajátságaival keltsen érdeklődést, biztosítsa az eredményes 

tanuláshoz nélkülözhetetlen motiváltságot. Részben ezzel, részben pedig az iskola tantervi célkitűzése-

ivel összefüggésben, folyamatosan utaljon a tananyag mindennapi élettel való kapcsolataira, az alkal-

mazás, a gyakorlati felhasználás lehetőségeire. 

A tankönyv ábraanyaga is álljon a fentiek szolgálatában. Korunk diákjainak színes, jó minőségű 

képeket tartalmazó művet kell kézbe adni. Az ábrák nem lehetnek öncélúak, funkciójuk az illusztrálás, 

az önálló tanulás, értelmezés, magyarázás. Fölösleges, zavaró részleteket, feliratokat nem tartalmazhat-

nak. Szükségszerű, hogy az ábrák szövegei és feliratai a tankönyvi szöveggel összhangban álljanak. A 

szöveg és az illusztráló képanyag kapcsolatát világos utalásrendszer biztosítsa. Lényeges, hogy az ábrák 

– a hozzájuk tartozó szöveg tanulmányozásakor – lehetőleg lapozás nélkül elérhetők legyenek. 

Általában egy-egy tanórányi témához a tankönyvben feladatoknak is kell tartozniuk, amelyek 

elősegítik a megértést és a továbbgondolást, az ismeretek és a közöttük levő összefüggések felismerését. 

Az egyes témák feldolgozásához tartozó összefoglalások mutassanak rá a részletek közti össze-

függésekre, és a tematikai egységben foglalt tananyagot lehetőleg új aspektusból is világítsák meg. 

Lényeges, hogy a tankönyv ne csak biológiai szakmai tudást közvetítsen, hanem tekintsen ki a 

világ más területei és a társadalom felé; mutassa be a biológiai művelődési anyagnak ezekkel való kap-

csolatait is. 

Feleljen meg az egészségügyi követelményeknek: betűmérete és -típusa révén a szöveg legyen 

jól olvasható. Könyvészeti szempontból lényeges, hogy a diákok által folyamatosan forgatott könyv 

bírja az igénybevételt, ne essen szét. 

Mindezek mellett további szempont, hogy a tankönyv ára a családok teherbíró képességének ha-

tárán belül maradjon. 

 

 

 

 

A tantárgy óraterve 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

10. évfolyam 2 72 (36 hét) 

11. évfolyam 2 72 (36 hét) 

12. évfolyam 2 64 (32 hét) 

 

10. évfolyam 



 

A biológia tantárgy tanításának a 10. évfolyamon az a célja, hogy a tanulók felismerjék az élőlények 

(mikroorganizmusok, állatok, gombák, növények) testfelépítésének és életműködéseinek az evolúció 

során kialakult közös vonásait. Az életműködések alapján megértsék az élőlények egymásrautaltságát, 

megbizonyosodjanak arról, hogy az élővilágban minden faj egyenértékű. Az állati viselkedés tanulmá-

nyozása során vonjanak párhuzamot az emberi viselkedéssel. Ahhoz, hogy elegendő ismerethez jussa-

nak az élővilág evolúciójának feldolgozásához, végezzenek kísérleteket, vizsgálódásokat iskolai keretek 

között és használják ki az internet adta lehetőségeket ismereteik bővítéséhez, ismereteik továbbadásá-

hoz. Fajismeretük bővítésével alapozzák meg ökológiai tanulmányaikat. Ismerjék, szeressék és védjék 

a természetet! 

 

 

Óraterv  

 

Tematikai egység Összes óra Új anyag Összefoglalás Ellenőrzés Értékelés 

Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 
2 2  

Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok,  

szubvirális rendszerek 

2 2  

Önálló sejtek. Szerkezet és működés 

a prokarióták világában 
4 4  

Az egyszerű eukarióták általános 

jellemzői 
6 3 1 1 1 

Többsejtűség. Sejtfonalak, teleptest 

és álszövet: gombák, szivacsok 
3 3  

Az állati sejt és a főbb szövettípusok 

jellemzői 
6 6  

Szerkezet és működés az állatok vilá-

gában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek,  

ízeltlábúak 

7 4 1 1 1 

Tüskésbőrűek, elő- és 

fejgerinchúrosok, gerincesek testfel-

építése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

9 6 1 1 1 

Az állatok viselkedése 7 4 1 1 1 

A növényi sejt. Szerveződési formák 4 4  



A növények országa. Valódi növé-

nyek 
11 8 1 1 1 

A növények élete 10 7 1 1 1 

Év végi összefoglalás 1  1 

Összesen 72 53 6 6 7 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Órakeret 

2 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

2 0 0 0 

Előzetes tudás Fénymikroszkóp használata. Kísérletek tervezése, elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti kutatásokra késztetés.  

A legfontosabb biológiai vizsgálati módszerek megismerése, alkalmazása - az iskola lehe-

tőségeihez mérten. A mai kutatási eszközök használati területekhez rendelése, jelentőségük 

megértése. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Mivel foglalkozik a növénytan (botanika), 

az állattan (zoológia), az embertan (antro-

pológia) tudománya? 

 

Ismeretek 

Tudományágak, társtudományok (pl. 

anatómia, élettan, lélektan, etológia, 

ökológia, genetika, rendszertan, ős-

lénytan; orvostudomány). 

A biológiai kutatás főbb módszerei: a 

Az ismert tudományágak és néhány bi-

ológiához tartozó társtudomány vizs-

gálati területeinek ismerete. 

 

A biológiai kutatási módszerek alkal-

mazása iskolai keretek között. 

 

A fénymikroszkóp használata. 

Elektronmikroszkópi és különböző 

kromatográfiai vizsgálatok menete, je-

lentősége, alkalmazási területei 

Fizika: fénytan, mértékegysé-

gek. 

 

Matematika: mértékegységek, 

számítások. 

 

Kémia: kísérletezés, kísérleti 

eszközök. 



megfigyelés, leírás, összehasonlítás, kísér-

let, modellkészítés, szimuláció és ezek fel-

dolgozására szolgáló értelmezés, elemzés, 

kiértékelés.  

Az orvostudományban és a biológia más 

társtudományában ma is használatos vizs-

gálati eszközök, módszerek. 

A fénymikroszkóp szerkezete. 

Az élővilággal kapcsolatos méret- és 

időskála elemzése. 

 

Természeti jelenségek, folyamatok 

időbeli lefolyásának leírása függvé-

nyekkel; grafikonok elemzése, értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Botanika, zoológia, antropológia, etológia, pszichológia, szisztematika, paleontológia in vivo, 

in vitro, röntgensugár, ultrahang, komputertomográf (CT). 

 

 

Tematikai egység 
Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 

Órakeret 

2 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

2 0 0 0 

Előzetes tudás Vírusok általános jellemzése, az általuk okozott emberi betegségek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres egészségügyi és szűrővizsgálatoknak, valamint az önvizsgálatoknak a beteg-

ségek megelőzésében játszott szerepének felismerése. 

Az élő szervezetek működő rendszerként való értelmezése. 

Informatikai és a biológiai vírusok összehasonlítása. A vírusok élő és élettelen határán álló 

helyzetének felismerése. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek 

Az egyed szerveződési szintjei: nem 

sejtes rendszerek, önálló sejtek, 

többsejtű rendszerek. 

 

Az élő rendszerek általános tulaj-

donságai: anyagcsere, homeo-

sztázis, ingerlékenység, mozgás, 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: geometria, poliéderek, 

mennyiségi összehasonlítás, mértékegy-

ségek. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a járványok történeti jelentő-

sége. 

 



növekedés, szaporodás, öröklő-

dés.  

 

A vírusok jellemzése, csoportosí-

tása, a bakteriofágok és jelentősé-

gük. Csoportosítás a fertőzött élőlé-

nyek szerint: 

A növényeket, illetve az állatokat 

fertőző legismertebb vírusok. 

Az embereket fertőző vírusok. A 

nukleinsav alapján: DNS-, RNS-ví-

rusok. Alak szerinti csoportosítás: 

helikális, kubikális, binális. 

A vírusok és szubvirális kórokozók 

(prion, viroid) felépítése, 

kórokozása. Fertőzés, higiénia 

(személyi és környezeti), járvány. 

Védőoltások, megelőzés. 

 

 

 

 

 

Önálló internetes vizsgálódás: a leg-

fontosabb magyarországi előfordu-

lású ismertebb emberi vírusbetegsé-

gek neve, jellemző adatai.  

 

Alapvető járványtani fogalmak is-

merete. A helyi és világjárvány fo-

galma, a megelőzés és elhárítás le-

hetőségei. 

 

A háziállatok és növények vírusbe-

tegségeinek azonnali jelentése a 

közegészségügyi szerveknél. 

Magyar nyelv és irodalom: járványok 

irodalmi ábrázolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homeosztázis, helikális, kubikális, binális vírus, prion, viroid. Bakteriofág. Sejtes és nem sej-

tes szerveződés. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Önálló sejtek. 

Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Órakeret 

4 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

4 0 0 0 

Előzetes tudás A baktériumok általános jellemzése, a fénymikroszkóp használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A baktériumok környezeti jelentőségének felismerése. A baktériumsejt felépítése és műkö-

dése közötti ok-okozati összefüggés felismerése. A földi élet kezdete és a földön kívüli lét 

tudományos felvetése, internetes kutatás során a kritikai gondolkodás fejlesztése. 

Az energiatípusok (kémiai, nap, elektromos) egymásba alakítását jelentő folyamatok meg-



ismerése. Az energiával kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A természeti körfo-

lyamatok felismerése, megfigyelése. A fontosabb biogeokémiai körforgalmak (szén, oxi-

gén, nitrogén) elemzése egy szabályozott rendszer részeként. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Kitekintés az ősbaktériumokra, a 3,5 mil-

liárd évvel ezelőtti megjelenésükre. 

A valódi baktériumsejt (mérete, alakja, 

sejtfelépítése). Állandó és járulékos sejtal-

kotók. Aktív és passzív mozgásuk. Cso-

portosításuk anyagcseréjük és energia-

hasznosításuk szerint: autotróf, foto-és 

kemoszintetizáló (aerob és anaerob), hete-

rotróf – paraziták, 

szimbionták, szaprofiták], 

szaporodásuk. 

Az emberi és állati szervezetben élő szim-

bionták gyakorlati haszna. Az emberi szer-

vezet parazita baktériumai, kórokozásuk. 

Baktériumok által okozott betegségek. 

Védekezés, megelőzés. Ajánlott és köte-

lező védőoltások. 

-A baktériumok anyagcseretípusok 

szerinti csoportosítása. 

-    A prokarióta sejt felépítésének mik-

roszkópos vizsgálata, megfigye-

lése, rajza. 

 

 A prokarióták jelentősége: a földi 

anyagforgalomban betöltött szerepük, 

hasznosításuk az élelmiszeriparban, 

gyógyszeriparban, mezőgazdaságban. 

 

 

Fizika: mértékegységek, ener-

gia, a fénymikroszkóp optikai 

rendszere. 

 

Kémia: oxidáció-redukció, io-

nok, levegő, szén-dioxid, oxi-

gén, szerves, szervetlen, fertőt-

lenítőszerek. 

 

 Földrajz: A földi légkör kiala-

kulása, összetétele 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prokarióta, autotróf, heterotróf, bakteriospóra, antibiotikum, kozmopolita faj, plankton, coc-

cus, bacillus, spirillum, vibrió, reprodukció. 

 

 

 

 

Tematikai egység Az egyszerű eukarióták általános jellemzői 
Órakeret 

6 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

2 2 1 1 

Előzetes tudás Egysejtű eukarióták néhány képviselőjének felismerése, jellemzése  



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eukarióta sejt kialakulásáról szóló elméletek, feltevések megismerése, összevetése. 

A körülhatárolt sejtmag és a belső membránok megjelenése jelentőségének megértése. 

Szerkezet és működés kapcsolata az egysejtű eukarióták világában - táplálkozás, kiválasz-

tás, szaporodás.  

A felépítés és a működés kapcsolatának bemutatása az alacsonyabb rendű eukarióták test-

szerveződésének példáján. 

Az anyagi világ egymásba épülő szerveződési szintjeinek tudatos kezelése. 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek Az élőlények kialakulásának 

vázlata, törzsfaelemzés, kihangsúlyozva 

az ősi ostorosok szerepét. Endoszimbi-

onta elmélet. Növények, vagy állatok? 

Az aktív helyváltoztató egysejtűek moz-

gástípusai: ostoros, csillós, amőboid (ál-

lábas) mozgás. Az óriás amőba, a pa-

pucsállatka,, a zöld szemesostoros példá-

ján keresztül az élőlények változatos 

testszerveződésének és a felépítő anyag-

cseréjüknek a megismerése. Önálló moz-

gásra képtelenek: (kovamoszatok, barna-

moszatok, vörösmoszatok) megisme-

rése, csoportosítása. Az egyszerűbb eu-

karióták jelentősége: vizek öntisztulása, 

a moszaterdők búvóhelyet biztosítanak, 

a learatott algamezők takarmányt adnak 

az állatoknak A ragadozók fontos szere-

pet töltenek be a táplálékláncban, az 

élősködők járványokat okozhatnak. A 

szilárd vázzal rendelkező fajok szerepe a 

kőzetképződésben. 

A színanyagok, színtestek szerepének 

megértése a fotoautotróf folyamatokban.  

Fonalas zöldmoszatok vizsgálata fény-

mikroszkópban, természetes vizekből 

vett vízminták elemzésével. 

A mikroszkópi megfigyelések rajza és 

magyarázó szöveggel való ellátása. 

Határozókönyvek használata növényi és 

állati alacsonyabb rendű eukarióta élőlé-

nyek felismerésére. 

A prokarióta és egysejtű eukarióta élőlé-

nyek összehasonlítása (sejtfelépítés és 

életműködések, azonos és eltérő tulaj-

donságok). 

Kémia: a mészkő, a szilicium- 

dioxid szerkezete.  

 

Földrajz: Üledékes ásványkin-

csek keletkezése; kőolaj, föld-

gáz 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Szilícium- és mészváz, sejtszáj, sejtgarat, lüktető-és emésztő űröcske, sejtközpont, ostor, 

csilló, álláb, szól, -gél állapot, mixotróf táplálkozás, kopuláció, konjugáció, spóra, ivarsejt. 

 

 



Tematikai egység 
Többsejtűség. 

Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 

Órakeret  

3 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

2 1 0 0 

Előzetes tudás A biológiai szerveződés szintjei. Ehető és mérgező gombák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A többsejtűség felé vezető út egyes állomásainak megismerése az élőlények világában. 

Energiatípusok egymásba alakítását jelentő folyamatok megismerése során az energiával 

kapcsolatos mennyiségi szemlélet fejlesztése. A környezeti állapot és az ember egészsége 

közötti összefüggés felismerése. Növényi és állati sajátságok felismerése a gombák testfel-

építésében és életműködésében. Egészségtudatosságra nevelés. 

 

 

Problémák, jelenségek, 

gyakorlati alkalmazások, 

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

A gombák sajátos testfelépítése és 

életműködése. A heterotróf gom-

bák életmód szerinti megkülönböz-

tetése, biológiai jelentősége: szap-

rofiták-az anyagok körforgása; pa-

raziták-növény, állat, ember- gom-

bás fertőzései; szimbionták - mind-

két élőlény számára előnyös 

együttélés, pl. zuzmók. Az együtt 

élő két egyed előnye a zuzmó telep-

ben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért nehéz a szivacsok helyét az 

élőlények rendszerében megta-

lálni? 

Ismeretek  

Szivacsok álszövetes szerveződése. 

A szivacsok különböző formái, a 

külső és belső sejtréteg jellemző 

sejtjei, azok működése. Ivartalan 

A fonalas testfelépítésű  gombák 

nagyobb csoportjainak megisme-

rése határozókönyvek segítségével. 

[Rajzóspórás gombák (pl. a burgo-

nyarák kórokozója), járomspórás 

gombák (pl. fejespenész), tömlős-

gombák (pl. ehető kucsmagomba, 

redős papsapkagomba (mérgező), 

nyári szarvasgomba), egysejtű töm-

lősgombák (a sarjadzással szapo-

rodó élesztők, anyarozs, kenyérpe-

nész, lisztharmat), bazídiumos 

gombák (pl. korallgomba, róka-

gomba, laskagomba, ízletes vargá-

nya, farkastinórú (mérgező), pe-

reszke, csiperke, tintagomba, gyil-

kos galóca (mérgező), nagy őzláb-

gomba, susulyka (mérgező)].  

 

A gombák táplálkozás-élettani sze-

repének, a gombaszedés és tárolás 

szabályainak megismerése. 

 

Kémia: mész, cellulóz. 

 

Fizika: energia. 

 

Földrajz: humuszképződés. 



szaporodási formájuk: kettéosztó-

dás, bimbózás (gyöngysarjképzés). 

Ivaros szaporodásuk. 

 

Sir Alexander Fleming munkás-

sága. 

A zuzmótelep testfelépítése és élet-

folyamatai közötti összefüggés fel-

ismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hifa (gombafonal), micélium, teleptest, tenyésztest, termőtest, alkaloid, antibiotikum, 

rajzóspóra, járomspóra, tömlős és bazídiumos spóra, bimbózás, gyöngysarjképzés, hímnős. 

 

 

 

 

Tematikai egység Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 
Órakeret 

6 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

4 2 0 0 

Előzetes tudás 
Állati és növényi egysejtűek, moszatok mohák mikroszkópi vizsgálata. Fonalas, telepes, 

álszövetes szerveződés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövetmetszetek fénymikroszkópos vizsgálata, megfigyelése során a felépítés és a működés 

összekapcsolása. A különböző sejttípusok méretkülönbségeinek megítélése. Összehasonlí-

tás: az állati egysejtű és a többsejtű egyetlen sejtje. Az álszövet és a szövet definiálása. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Az állati sejt sejtalkotói: sejtmag (maghár-

tya, örökítőanyag), Golgi-készülék, endo-

plazmatikus hálózat, mitokondrium, sejt-

központ, lizoszóma, sejtplazma, sejthár-

tya. A sejtszervecskék feladata. 

 

A főbb szövettípusok: hámszövetek, kötő-

, és támasztószövetek, izomszövetek, 

idegszövet felépítése, jellemzése, előfor-

Mikroszkópi metszetek és ábrák, mik-

roszkópos felvételek vizsgálata. Össze-

hasonlítás: a simaizom, vázizom és 

szívizom szerkezeti és funkcionális 

összefüggéseinek elemzése, előfordu-

lása és működési jellemzői a szervek-

ben. 

 

 

 

Fizika: az elektronmikroszkóp. 

 

Vizuális kultúra: arányok meg-

állapítása az ábrakészítéshez. 

 

Informatika: szöveg- és kép-

szerkesztés. 



dulása, működési sajátosságai a szervek-

ben, szervrendszerekben.  

Az idegsejtek típusai a sejt alakja, a nyúl-

ványok elrendeződése, a sejt működése 

alapján. A gliasejt. 

 

Szövet- és szervátültetés (transzplantá-

ció); beültetés (implantáció). 

 

 

 

Rajzos ábra készítése a soknyúlványú 

idegsejtről. Az idegsejt (neuron) része-

inek megnevezése. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Organellum, transzplantáció, implantáció, inger, ingerület, sejttest, dendrit, axon, gliasejt, vég-

fácska, velőshüvely. 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Órakeret  

7 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

5 1 0 1 

Előzetes tudás 
Álszövet, szövet, medúzák, hidrák, férgek, kagylók, csigák, fejlábúak és ízeltlábúak főbb 

jellemzői. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az „állat” fogalom értelmezése. Az álszövetes és szövetes szerveződés összehasonlítása. 

A törzsfejlődés során kialakult állatcsoportok jellemző képviselőinek tanulmányozása. A 

testfelépítés, testalkat és az életmód kapcsolatának megértése. Az állatcsoportok szerve-

zeti differenciálódásának megismerése. A mindenkori környezet változásaihoz való al-

kalmazkodás szerepének megértése az állatcsoportok jellemző tulajdonságainak kialaku-

lásában. 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

Csalánozók testfelépítése. A testfal jel-

lemző sejtjei: csalánsejtek, a diffúz ideg-

A sejtek működésbeli elkülönülésének, a 

szövetetek kialakulásának eredménye a 

különböző állatcsoportoknál. 

Ábraelemzés: a csalánozók testfalának 

Kémia: felületi feszültség, a 

mészváz összetétele, a kitin, 

diffúzió, ozmózis. 

 



rendszert alkotó idegsejtek, a hámizomsej-

tek, valamint a belső réteg emésztőnedve-

ket termelő mirigysejtjei. Önfenntartás, 

önreprodukció, önszabályozás. 

 

 

 

A férgek nagyobb csoportjai (fonálférgek, 

laposférgek, gyűrűsférgek) testszervező-

dése, önfenntartó, önreprodukáló és ön-

szabályozó működése, életmódja. 

 

 

A puhatestűek nagyobb csoportjai (kagy-

lók, csigák, fejlábúak) testszerveződése, 

külső, belső szimmetriája, önfenntartó, 

önreprodukáló, önszabályozó működése. 

Az élőhely, életmód és az életfolyamatok 

összefüggései. Főbb képviselők az egyes 

csoportokban: éti-, kerti- és ligeti csiga; 

tavi- és folyami kagyló; tintahalak, nyolc-

lábú polip.  

 

Az ízeltlábúak csoportjaira jellemző test-

felépítés, önfenntartó, önreprodukciós és 

önszabályozó működés. Származási bizo-

nyíték a szelvényezett test. A törzsfejlődés 

során kialakult evolúciós „újdonsá-

gok”(valódi külső váz kitinből, ízelt lábak 

kiegyénült harántcsíkolt izmokkal).  

Emberi-, állati-, növényi kórokozó férgek, 

ízeltlábúak és az általuk okozott betegsé-

gek, tünetek ismerete. 

 

felépítése, a sejtcsoportok funkciói. 

A csalánozók megismerése határozó-

könyvek és internetes böngészés segítsé-

gével. 

  

A szaprofita férgek biogeográfiai, gazda-

sági hasznának, a parazita férgek állat- 

(ember-) egészségügyi szerepének tanul-

mányozása.  

Tanulói vizsgálódás: A gyűrűsférgek 

mozgása és belső szervei. 

 

A fajok beazonosítása határozók segítsé-

gével. 

 A tengeri/édesvízi puhatestűek szerepe 

az egészséges táplálkozásban.  

 

 

 

 

 

 

 

A csáprágósok, ill. pókszabásúak fonto-

sabb csoportjai: skorpiók, atkák és pó-

kok 

 

A rovarok legfontosabb – hazánkban is 

nagy fajszámmal előforduló – rendjei. A 

rendekben élő példafajok keresése a ha-

tározóban vagy állatismeret könyvek-

ben. 

Védekezés/ megelőzés a kórokozókat 

terjesztő ízeltlábúak ellen. 

Fizika: rakétaelv, emelőelv, a 

lebegés feltétele. 

 

Földrajz: korallzátonyok 

(atollok), a mészkő, a kőolaj 

és a földgáz képződése; föld-

történeti korok. 

 A tenger, mint táplálékfor-

rás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sugaras és kétoldali szimmetria; béledényrendszer és háromszakaszos bélcsatorna; sejten be-

lüli, sejten és testen kívüli emésztés; diffúz légzés, kültakaró eredetű légzőszerv, zárt és nyílt 



keringés, kiválasztás sejtenként, vesécske típusú kiválasztószerv; diffúz és központosult dúc-

idegrendszer; hámizomsejt, bőrizomtömlő, átváltozás, kifejlés, teljes átalakulás, vedlés, hor-

monális/kémiai szabályozás. 

 

 

Tematikai egység 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése 

és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Órakeret 

9 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

6 1 1 1 

Előzetes tudás A gerincesek nagyobb csoportjai, a háziállatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az állatok törzsfája oldalági képviselőjének (tüskésbőrűek) összehasonlítása a gerincesek 

„egyenesági” elődeivel és a gerincesek nagyobb csoportjaival. Az állatvédelmi törvény 

megismerése. Önálló kísérletezés, megfigyelés során a természettudományi megismerési 

módszerek gyakorlása. A gerincesek evolúciós újításai, azon belül a belső váz jelentőségé-

nek megértése az életterek tartós meghódításában.  

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek  

A tüskésbőrűek testfelépítése és élet-

módja. A gerinchúr, a csőidegrend-

szer és kopoltyúbél megjelenésének 

evolúciós jelentősége.  

Az előgerinhúrosok testfelépítése, 

evolúciós jelentősége. Fő képvise-

lőik: a tengerben élő, átalakulással 

fejlődő zsákállatok.  

A fejgerinchúrosok testfelépítése és 

életmódja, evolúciós jelentősége (pl. 

a lándzsahal).  

 

A gerincesek általános jellemzői, evolú-

ciós újításai (Porcos, majd csontos belső 

váz. A kültakaró többrétegű hám, amely 

A tüskésbőrűeknek a gerinchúrosokkal és 

gerincesekkel való összehasonlítása.  

Szakkönyvek, ismeretterjesztő könyvek, 

segítségével. 

Az evolúció során kialakult gerinces szer-

vek, szervrendszerek életfolyamatbeli 

(kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés, 

keringés, kiválasztás, szaporodás, hormo-

nális és idegrendszeri szabályozás) eltéré-

seinek leírása a gerincesek alábbi nagyobb 

csoportjaiban: 

Halak: pl. tükörponty, csuka. Kétéltűek: 

pl. zöld levelibéka, kecskebéka. 

Hüllők: pl. zöld gyík, erdei sikló. 

Madarak: pl. házi galamb, házi tyúk. 

Emlősök: pl. házi nyúl. 

Fizika: nyomás, hőmérséklet, 

hidraulika, optika, hang, ult-

rahang. 

 

Informatika: szövegszer-

kesztés, adattárolás, előhívás. 

 

Kémia: hemoglobin, tenge-

rek és édesvizek sókoncent-

rációja. 

 

Földrajz: a kontinensek élő-

világa, övezetesség. 



bőrré alakul, csoportonként elkülönít-

hető függelékekkel. 

A tápcsatorna tagozódásai és az emész-

tést elősegítő mirigyek. 

A légzőszerv előbél eredetű kopoltyú 

vagy tüdő. 

A keringési rendszer zárt, központja a 

szív. Az erekben vér (plazma és alakos 

elemek) kering. 

Kiválasztó szervük a vese, a vérből szűr 

és kiválaszt. Ivarszervei a váltivarúság-

nak megfelelőek. Többnyire jellemző az 

ivari kétalakúság és a közvetlen fejlődés. 

A neuro-endokrin rendszer szabályozza 

a működéseket (melynek idegrendszeri 

központja az agy). 

 A példafajok elsősorban hazai, tájegysé-

günkhöz kötődő, védelem alatt álló fajokat 

tartalmaznak 

 

Fajismeret bővítése – különös tekintettel a 

védett gerincesekre-határozókönyvek, fa-

litáblák, internet segítségével. 

 

A gerincesek szerepe az egészséges em-

beri táplálkozásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Újszájú, gerinchúr, csőidegrendszer, kopoltyúbél, hüllő- és madártojás, magzatburok, porcos 

és csontos hal, kopoltyú, ikra, haltej, ötujjú végtag, tolóláb, ugróláb, járóláb, madár- és dene-

vérszárny; kettős légzés, változó és állandó testhőmérséklet, fészeklakó, fészekhagyó. 

Tematikai egység Az állatok viselkedése 
Órakeret 

7 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

5 1 0 1 

Előzetes tudás Állatismeret, az állatok idegrendszere és érzékszerveik, szaporodásuk. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Saját megfigyelések, tapasztalatok felhasználásával az állati viselkedés alapjainak meg-

ismerése. Az állati viselkedés, mint alkalmazkodási folyamat bemutatása. Azonosságok 

és különbségek keresése az állati és emberi viselkedés között. Az érvelés, a vitakultúra 

fejlesztése. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások 

Miben különböznek az öröklött és tanult 

viselkedési elemek? Melyek a legfonto-

Különböző magatartásformák megfigye-

lése, azonosítása és elemzése filmeken (pl. 

Az élet erőpróbái; A magatartáskutatás 

története). 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális és nem verbális 

kommunikáció. 

 



sabb magatartásforma-csoportok? Me-

lyek az állatok kommunikációjának faj-

tái? 

 

Ismeretek 

A magatartáskutatás története: Darwin, 

Pavlov, Watson, 

Lorenz, Tinbergen, von Frisch, Csányi (a 

kutatók módszerei, tapasztalatai, magya-

rázatai). 

 

Öröklött magatartásformák (feltétlen ref-

lex, irányított mozgás, mozgásmintáza-

tok). 

Tanult magatartásformák (bevésődés, ér-

zékenyítés, megszokás, feltételes reflex, 

operáns tanulás, belátásos tanulás). 

Önfenntartással kapcsolatos viselkedé-

sek (tájékozódás, komfortmozgások, 

táplálkozási magatartás, zsákmányszer-

zés). 

Fajfenntartással kapcsolatos viselkedé-

sek (udvarlás, párzás, ivadékgondozás). 

A társas viselkedés; a társas kapcsolatok 

típusai (időleges tömörülés, család, koló-

nia). 

 

A háziállatok viselkedése.  

 

Az emberi természet. A tanulás és a gé-

nek szerepe az emberi viselkedésben. Az 

emberi viselkedési komplexum, az em-

ber és a legfejlettebb állatok viselkedése 

közötti különbségek, személyes és cso-

portos agresszió, az emberi közösség, 

rangsor, szabálykövetés, az emberi nyelv 

kialakulása, az emberi hiedelmek, az em-

ber konstrukciós és szinkronizációs ké-

Kiselőadások tartása, viták során saját vé-

lemény megvédése. 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: a cso-

portos agresszió példái. 

 

Fizika: hang, ultrahang. 



pességének megnyilvánulása a társada-

lomban. A gyermek fejlődése és szocia-

lizációja a családi közösségben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viselkedés (magatartás), kulcsinger, motiváció, ösztön, reflex, társítás, tanulás és memória, 

agresszió, altruizmus, szocializáció, kommunikáció, tanulás, adaptáció, magatartáselem, ma-

gatartásegység. 

 

 

Tematikai egység 
A növényi sejt. 

Szerveződési formák 

Órakeret 

4 óra  

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

3 1 0 0 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények csoportosításának elvei 

(Linné és Darwin), eukarióta sejt, növényismeret. Az állati sejt, állati szövetek.  

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A fénymikroszkóp használatának fejlesztése. A látómezőben lévő kép leírása, értelme-

zése. 

Szerveződési formák bemutatása, feladatmegosztás és térbeli elrendeződés alapján. 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások 

Milyen jellemzők alapján különítjük el 

az állatokat és a növényeket? A 

moszatok testszerveződésének milyen 

típusait tudjuk megkülönbözteni? Merre 

mutat a fejlődés? Mi a moszatok 

biológiai jelentősége? 

 

Ismeretek 

A fénymikroszkóp részei és szakszerű 

használata. 

A növényi sejtalkotók [sejtplazma, sejt-

hártya, sejtmag, mitokondrium, belső 

A testszerveződés és az anyagcsere folya-

matok alapján annak magyarázata, hogy 

az élőlények természetes rendszerében mi-

ért alkotnak külön országot a növények, a 

gombák és az állatok. 

 

A sejtek működésbeli különbségei és a dif-

ferenciálódás kapcsolatának megértése. 

 

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű 

szerveződés típusainak bemutatása a zöld-

moszat példáján (sejttársulás, sejtfonal, te-

leptest). 

Anyagcseretípusok összehasonlítása. 

Fizika: lencserendszerek, 

mikroszkóp. 



membránrendszer, sejtfal, színtest, zár-

vány, sejtüreg (vakuólum)]. 

Prokarióta és eukarióta sejt, állati és nö-

vényi sejt összehasonlítása. Anyagcsere-

típusok. 

 

Differenciálódás, sejttársulás (harmoni-

kamoszatok, fogaskerékmoszatok, 

gömbmoszatok), telepes (álszövetes), 

szövet, egyirányú osztódás: fonalas test-

felépítés (békanyálmoszatok), két irány-

ban: lemez (tengeri saláta), több irány: 

teleptest (csillárkamoszat).  

 

Kísérletek az ozmózis kimutatására (plaz-

molízis).  

A mikroszkópban látott kép nagyításának 

kiszámolása.  

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növényi sejt, szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, differenciálódás, féligáteresztő hár-

tya, ozmózis, plazmolízis, autotróf anyagcsere, heterotróf anyagcsere, fotoszintézis. 

 

 

Tematikai egység 
A növények országa. 

Valódi növények 

Órakeret 

11 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

7 2 1 1 

Előzetes tudás Növényismeret, felépítés és működés kapcsolata az állatvilágban. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Szerkezet és működés közötti kapcsolat bemutatása. 

Az élőlény és környezete közötti kapcsolat bemutatása. 

 

 

Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások  

Milyen szempontok alapján 

csoportosíthatóak a növények? 

Hogyan alkalmazkodott a harasztok 

testfelépítése a szárazföldi életmódhoz? 

 

 

 

 

 

Filozófia: logika és kategó-

riák. 

 

Matematika: halmazba ren-

dezés, csoportosítás. 



Miben különböznek a nyitvatermők és a 

zárvatermők? 

 

Ismeretek 

A fényért, vízért való verseny, a szára-

zabb élőhelyeken való szaporodás lehe-

tőségének kapcsolata a növényvilág fej-

lődésével. 

 

A mohák, a harasztok, a nyitvatermők és 

a zárvatermők kialakulása, testfelépítése, 

életmódja (alkalmazkodás a szárazföldi 

életmódhoz).  

Fajismeret: májmoha, tőzegmoha, házte-

tőmoha, lucfenyő, jegenyefenyő, erdei 

fenyő, feketefenyő, vörösfenyő, páfrány-

fenyő, boróka, tiszafa. 

A növényi szövetek csoportosítása és jel-

lemzése. 

 

 

 

 

A fényért, vízért való verseny, a szárazabb 

élőhelyeken való szaporodás lehetőségé-

nek összefüggésbe hozása a növényi szer-

vek megjelenésével, felépítésével. 

Szerkezet és működés kapcsolatának be-

mutatása a növényi szövetek példáján.  

A különböző törzseknél megjelenő evolú-

ciós „újítások” összefüggésbe hozása a 

szárazföldi élethez való hatékony alkal-

mazkodással. 

 

Növényi szövetpreparátum vizsgálata 

fénymikroszkóppal, a látottak értelme-

zése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Moha, spóra, ivarsejt, kétszakaszos egyedfejlődés, haraszt, kemotaxis, hajtásos növény, 

nyitvatermő, zárvatermő, hajtás, virág, termés, kettős megtermékenyítés, osztódó szövet, 

állandósult szövet, kambium. 

 

 

Tematikai egység A növények élete 
Órakeret 

10 óra 

Elméleti óra Gyakorlati óra Összefoglalás Számonkérés 

7 1 1 1 

Előzetes tudás Növényismeret, a növények szervei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életműködések közös vonásainak felismerése. 

 A növényi szervezet felépítésének és működésének összefüggése, megértése. 

 

 



Problémák, jelenségek,  

gyakorlati alkalmazások,  

ismeretek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások 

Mi a víz jelentősége a növények életében? 

Mi a fotoszintézis jelentősége? Milyen 

formában  választanak ki anyagokat a 

növények? Milyen tendenciák valósultak 

meg a növényvilág szaporodásának 

evolúciója során? Hogyan mozognak, 

hogyan növekednek a növények? 

 

Ismeretek 

A növényi létfenntartó szervek (gyökér, 

szár levél) felépítése, működése, módosu-

lásai. 

A gyökér, a szár és a levél felépítése, szö-

vettani szerkezetük, típusaik, módosulá-

saik.  

A felsorolt szervek működése és szerepük 

a növény életében.  

A Liebig-féle minimumtörvény. 

 

A virág részei és biológiai szerepe. Kap-

csolat a virág és a termés között. 

A virágos növények reproduktív működé-

sei, az ivaros és az ivartalan szaporo-

dás/szaporítás.  

A termés és a mag. A csírázás folyamata.  

A hormonok (auxin, citokinin, gibberellin, 

etilén, abszcizinsav) szerepe a növények 

életében. 

A növények mozgása.  

A folyadékszállítás hajtóerőinek össze-

függésbe hozása a szervek felépítésével. 

A gyökér hossz- és keresztmetszetének, 

a fás szár és a kétszikű levél keresztmet-

szetének ismertetése sematikus rajz alap-

ján, a látottak magyarázata. 

A fás szár kialakulásának és az évgyűrűk 

keletkezésének magyarázata. 

 

A víz útjának megfigyelése festett vízbe 

állított fehér virágú növényeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ivaros és az ivartalan szaporodás/sza-

porítás összehasonlítása, előnyeik és hát-

rányaik összevetése. 

 

Példák a virágzás és a nappalok-éjszakák 

hosszának összefüggésére. 

 

Filmelemzés (Attenborough: A növé-

nyek magánélete). 

Fizika: adhézió, kohézió, dif-

fúzió. 

 

Földrajz: a földrajzi öveze-

tesség. 

 

Kémia: etén, ozmózis.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyökérszőr, diffúzió, ozmózis, passzív és aktív transzport, gyökérnyomás,  egylaki növény, 

kétlaki növény, ivartalan szaporodás, regeneráció, kétszakaszos egyedfejlődés, növényi hor-

mon, vízszállítás, párologtatás, csírázás, ivartalan szaporodás és szaporítás, taxis, nasztia, tro-

pizmus. 

 



 

A továbbhaladás feltételei 

 

A tanév végére a tanuló tudja használni a fénymikroszkóp különböző fajtáit, ahhoz előkészíteni a 

vizsgálati anyagokat. Vizsgálatainak eredményeit rajzban/fényképekkel és írásban rögzítse. 

Ismerje a vírusok, baktériumok biológiai egészségügyi jelentőségét, az általuk okozott emberi 

betegségek megelőzésének lehetőségeit, a védekezés formáit.  

Ismerje a féregfertőzéseket és azok megelőzési feltételeit, a kullancscsípés megelőzését, a csípés 

esetleges következményeit. 

Tudja a biológiai szerveződési szinteknek megfelelő sorrendben tanult nagyobb élőlénycsoportokat  

( mikróba, növény, állat, gomba ) elhelyezni a törzsfán.  

Ismerje fel  az ok-okozati összefüggéseket az élőlények testfelépítése, életműködése, életmódja között. 

Lássa, és értse az életmód és a környezet kölcsönhatását. 

Ismerje, ill. ismerje fel az állatok különböző magatartásformáit, és azok motivációit. 

 

 

 

 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán feldolgozásra kerülő témakörök középpontjában az 

ökológiai szemlélet kialakítása, az emberi szervezet felépítésének és működésének megismerése, az em-

ber testi és lelki egészsége közötti kapcsolat megértetése szerepel. Kiemelt szerepet kap a mindennapi 

élet biológiai problémáinak megismerése, a családtervezés és a tudatosan vállalt egészséges életmód 

biológiai alapjainak elsajátítása. 

 

 

11. évfolyam 

 

Óraterv 

 

 



Tematikai egység 

 

Összes óra Új anyag Összefoglalás  Ellenőrzés  Értékelés  

Ökológia 

 

21 18 1 1 1 

1. Az élőlények kör-

nyezete 

 

           6  

2. Az ökoszisztéma 

 

          5 

3. Az életközösségek 

 

          7 

Sejtbiológia  

 

23 20 1 1 1 

4. A sejtek kémiai fel-

építése 

 

           6  

5. A sejtek elektron 

mikroszkópos fel-

építése 

 

         7 

6. A sejtek anyagcse-

réje 

 

         7 

Genetika 

 

28 25 1 1 1 

8. Az öröklődés mole-

kuláris alapjai 

 

          10    

9. Az öröklődés 

 

          15    

Órák  

 

72 63 3 3 3 

 



Tematikai egység 
Ökológia. 

Az élőlények környezete 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás Biomok, éghajlat, csapadék, talaj. Életközösségek. Indikátorok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet fogalmának, időbeli és térbeli változásának megismerése. Annak 

megértése, hogy az egyénnek felelőssége van a közösség fenntartásában és a 

normakövetésben. Annak felismerése, hogy környezetünk is hatással van 

egészségünkre. Annak megértése, hogy hogyan vezet(ett) az ember tevékeny-

sége környezeti problémák kialakulásához. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a környezet? Milyen módon 

hathat egymásra két populáció? Mi 

az összefüggés a testtömeg, a 

testhossz és a testfelület között? 

Miért nem nő korlátlanul a 

populációk létszáma az idő 

függvényében? 

 

Ismeretek 

Egyed feletti szerveződési szintek. 

Élettelen környezeti tényezők. Az 

élőlények alkalmazkodása az élette-

len környezeti tényezőkhöz; genera-

lista, specialista, indikátor fajok. 

Az élőlények tűrőképessége. 

A populációk szerkezete, jellemzői. 

A populációk változása (populáció-

dinamika): szaporodóképesség, ter-

mékenység, korlátolt és korlátlan nö-

vekedés. 

Az élő ökológiai tényezők – populá-

ciós kölcsönhatások. 

Környezetszennyezés, környezetvé-

delem. 

Tűrőképességi görbék értelmezése 

(minimum, maximum, optimum, 

szűk és tág tűrés), összefüggés felis-

merése az indikátor-szervezetekkel.  

 

Víz, talaj és levegő vizsgálata. 

 

A testtömeg, a testfelület és az élő-

hely átlaghőmérséklete közötti ösz-

szefüggések elemzése. 

Esettanulmány alapján összefüggé-

sek felismerése a környezet és az 

élőlény tűrőképessége között. Pro-

jektmunka a környezeti tényezők, az 

életfeltételek és az élőlények élet-

módja, elterjedése közötti összefüg-

gésről.  

Egyszerű ökológiai grafikonok ké-

szítése. 

A populációk ökológiai (és geneti-

kai) értelmezése. 

 

Az egyes élőlény-populációk közti 

kölcsönhatások sokrétűségének pél-

dákkal történő igazolása.  

Matematika: normál el-

oszlás, grafikonos ábrá-

zolás. 

 

Informatika: prezentá-

ciókészítés, internethasz-

nálat. 

 

Földrajz: korfa, demo-

gráfiai mutatók. 

 

Kémia: indikátor. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Populáció, környék, miliő, környezet, tűrőképesség, rövidnappalos és 

hosszúnappalos növény, indikátorfaj, Gauze-elv, szimbiózis, kompetíció, kom-

menzalizmus, antibiózis, parazitizmus, predáció. 

 

 

Tematikai egység Ökoszisztéma 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 
Tápláléklánc, termelők és fogyasztók, szénhidrogén- és kőszénképződés, le-

bontó szervezetek, foszfátüledék, populációs kölcsönhatások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ökológiai egyensúly értelmezése. 

Egyes globális problémák és a lokális cselekvések közötti kapcsolat fokozatos 

megértése és értelmezése. 

A lokális és globális megközelítési módok megismerése és összekapcsolása, a 

környezettudatosság fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Milyenek az ökoszisztéma energia-

viszonyai? Mi hajtja az anyag kör-

forgását az ökoszisztémában? Öko-

lógiai alapon magyarázzuk meg, mi-

ért drágább a hús, mint a liszt? 

 

Ismeretek 

Az ökoszisztéma fogalma, az életkö-

zösség ökoszisztémaként való értel-

mezése.  

Anyagforgalom: termelők, fogyasz-

tók és lebontók szerepe,  

táplálkozási lánc és hálózat különb-

sége. 

A szén, az oxigén, a víz és a nitrogén 

körforgása – az élőlények szerepe e 

folyamatokban. 

A biomassza, a produkció és egyed-

szám fogalmának összehasonlító ér-

telmezése. 

„Ökológiai produkció és energiapi-

ramis”értelmezése. 

Táplálékhálózatok értelmezése. Az 

életközösségek mennyiségi jellem-

zőinek vázlatos ábrázolása. 

A biomassza és a produkció globális 

éghajlati tényezőktől való függésé-

nek értelmezése.  

A globális éghajlat-változások lehet-

séges okainak és következményei-

nek elemzése. 

Globális környezeti problémák (fo-

kozódó üvegházhatás, savas eső, 

„ózonlyuk”) következményeinek 

megismerésén keresztül az emberi 

tevékenység hatásának vizsgálata. 

Kémia: műtrágyák, nö-

vényvédőszerek, rovar-

ölőszerek. 

 

Matematika: mérés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a Kárpát-medence 

történeti ökológiája (pl. 

fokos gazdálkodás, le-

csapolás, vízrendezés, 

szikesek, erdőirtás és- te-

lepítés, bányászat, nagy-

üzemi gazdálkodás). 



Az anyagforgalom és az energia-

áramlás összefüggése, mennyiségi 

viszonyai az életközösségekben. 

Biológiai sokféleség a faj (faj/egyed-

diverzitás) és az ökoszisztéma szint-

jén (pl. élőhelyek sokfélesége, a táp-

láléklánc szintjeinek száma). 

Helyi problémák elemzése: a vizes 

élőhelyek lecsapolásának következ-

ményei, a tarvágás és az erdészeti 

mélyszántás hátrányai, a rovarölő 

permetezőszerek hatása a táplálék-

hálózatra, a külszíni bányászat ha-

tása, zöldmezős beruházások, fény-

szennyezés stb. 

Kulcsfogalmak 

fogalmak 

Tápláléklánc, termelő (producens), fogyasztó (konzumens), lebontó (reducens), 

csúcsragadozó, táplálékhálózat, biogeokémiai ciklus, biológiai produkció, bio-

massza. 

 

 

Tematikai egység Életközösségek 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás Életközösségek. Biomok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mintázat és szintezettség kialakulásának és az életközösségek időbeli válto-

zásának értelmezése. Magyarország gazdag élővilágának, természeti csodái-

nak tudatosítása (nagyvadak, madárvilág, ritka növények, Gemenci erdő, Őr-

ség, Kis-Balaton, Hortobágy, Tiszahát, Tisza-tó). 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért és hogyan változtak a Kárpát-

medence jellegzetes életközösségei a 

magyarság 1000 éves történelme so-

rán? Milyen fás és fátlan társulások 

jellemzőek Magyarországon? Mi-

lyen ezeknek a növény- és állatvi-

lága? 

Hol találunk természeteshez közeli 

társulásokat? Milyen következmé-

nyekkel jár az emberi tevékenység? 

Mi jellemzi a közvetlen környezetem 

élővilágát? Mit védjünk? 

 

Ismeretek: 

A társulások életében bekövetkező 

változások természetes és ember ál-

tal befolyásolt folyamatának értel-

mezése. 

 

Egy tó feltöltődésének folyamatán 

keresztül az életközösségek előreha-

ladó változásainak bemutatása. 

 

A Kárpát-medence egykori és mai 

élővilágának összehasonlítása. 

 

Terepgyakorlat: egynapos kirándu-

lások a lakóhelyi környezet tipikus 

társulásainak megismerésére és a 

Földrajz: hazánk nagy 

tájai, talajtípusok. 

 

Fizika: hossz-, terület- 

felszín-, térfogatszámí-

tás; mértékegységek, át-

váltások; nagyságrendek; 

halmazok használata, 

osztályokba sorolás, ren-

dezés. 

 

Kémia: műtrágyák, 

eutrofizáció. 



A társulatok szintezettsége és mintá-

zata, kialakulásának okai. 

A legfontosabb hazai klímazonális 

és intrazonális fás társulások (tatár-

juharos-lösztölgyes, cseres-tölgyes, 

gyertyános-tölgyes, bükkös; ligeter-

dők, karsztbokorerdő). 

A legfontosabb hazai fátlan társulá-

sok (sziklagyepek, szikes puszták, 

gyomtársulások). 

A homoki és a sziklai szukcesszió 

folyamata. 

Magyarország nemzeti parkjai. 

Néhány jellemző hazai társulás (táj, 

életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti képé-

nek, tájainak néhány fontos átalaku-

lása az emberi gazdálkodás követ-

keztében. Tartósan fenntartható gaz-

dálkodás és pusztító beavatkozások 

hazai példái. 

A természetvédelem hazai lehetősé-

gei, a biodiverzitás fenntartásának 

módjai. Az emberi tevékenység élet-

közösségekre gyakorolt hatása, a ve-

szélyeztetettség formái és a védelem 

lehetőségei. 

fajismeret bővítésére (növényhatá-

rozás és TWR- értékek használata). 

 

Terepen vagy épített környezetben 

végzett ökológiai vizsgálat során az 

életközösségek állapotának leírására 

szolgáló adatok gyűjtése, rögzítése, 

a fajismeret bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma felis-

merése és tanulmányozása: okok fel-

tárása, megoldási lehetőségek kere-

sése. 

 

A lokális és globális megközelítési 

módok alkalmazása egy hazai öko-

lógiai rendszer tanulmányozása so-

rán. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biotóp,társulás, mintázat, szintezettség, diverzitás, aszpektus, szukcesszió, pionír 

társulás, zárótársulás, degradáció, klímazonális társulás, intrazonális társulás, in-

vazív faj. 

 

 

Tematikai egység 
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése, elektronmikroszkó-

pos szerkezete és anyagcseréje 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Ozmózis. 

Az állati és növényi sejt fénymikroszkópos szerkezete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerves kémiában tanultak alkalmazása és kiterjesztése a molekulák bioló-

giai szerepére. 



A molekulák szerkezete, kölcsönhatásaik és a biológiai funkcióik közötti kap-

csolat megértése. 

A pro- és eukarióta sejt összehasonlítása. 

A növényi és az állati sejt szerkezete közötti különbségek megértése.  

Annak belátása, hogy az élő rendszer egy kémiai folyamatok sorát felhasználó 

„gép”, melynek „motorja” és „hajtóanyaga” is ugyanazon molekulákból épül 

fel. 

Szent-Györgyi Albert munkásságának megismerése által a nemzettudat erősí-

tése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért mondható el, hogy az élet és a 

víz elválaszthatatlan? 

Miért nem pusztulnak el a halak a 

befagyott Balatonban? 

Milyen változások történnek a zsela-

tin tartalmú puding főzésekor? 

Mi tartalmaz több koleszterint: egy-

ségnyi vaj, disznózsír vagy marga-

rin? 

Milyen változáson mennek át a tej 

fehérjéi forraláskor és a tej megalva-

dásakor? 

Miért nem helyes a fontos – kevésbé 

fontos megjelölés használata az élő 

szervezetben előforduló elemeknél? 

Mennyivel mutat összetettebb szer-

kezetet az elektronmikroszkópos kép 

a fénymikroszkóposénál? 

A szilikózis nevű tüdőbetegség ki-

alakulásában milyen szerepük van a 

sejtek „utcaseprőinek”, a lizoszó-

máknak? 

Az erjedés az energianyerés szem-

pontjából kevésbé hatékony folya-

mat, mint a biológiai oxidáció. Miért 

él vele mégis az emberi szervezet? 

A szerkezet és a biológiai funkció 

kapcsolatának bemutatása az élő 

szervezet szerves molekuláinak pél-

dáján. 

 

A sejtalkotók felismerése vázlatraj-

zon és elektronmikroszkópos képen. 

A sejtről és a sejtalkotókról készült 

mikroszkópos képek, modellek kere-

sése a neten, a képek szerkesztése és 

bemutatása digitális előadásokon. 

A felépítő és lebontó folyamatok 

összehasonlítása (kiindulási anya-

gok, végtermékek, a kémiai reakció 

típusa, energiaviszonyok). 

Kémia: Fémek, nemfé-

mek, kötéstípusok, szer-

vetlen és szerves anya-

gok, oldatok, kolloid 

rendszerek, delokalizált 

elektronrendszer, kon-

denzáció, hidrolízis, kon-

formáció, konfiguráció, 

kiralitás, lipidek, szén-

hidrátok, fehérjék és 

nukleinsavak. 

Oxidáció, redukció, 

redoxpotenciál, aktivá-

lási energia, katalizátor. 

 

Fizika: hőmozgás, hidro-

sztatikai nyomás, 

fénymikroszkóp és elekt-

ronmikroszkóp, hullám-

hossz, színek és energia. 

 

Informatika: táblázat ké-

szítése, képszerkesztés. 

  

Vizuális kultúra: térbeli 

szerkezetek, hossz- és 

keresztmetszeti ábrák. 



Miért érzed édesnek a kenyeret, ha 

sokáig rágod? 

Melyek a fotoszintézis és a biológiai 

oxidáció közös jellemzői? 

 

Ismeretek 

Az élő szervezetben előforduló leg-

fontosabb biogén elemek, szervetlen 

és szerves molekulák  

(a lipidek, a szénhidrátok,  a fehérjék 

és a nukleinsavak). 

A sejt szerkezete és alkotói, az egyes 

sejtalkotók szerepe a sejt életében. 

Anyagszállítás a membránon keresz-

tül. 

A sejtosztódás típusai és folyamatai, 

programozott és nem programozott 

sejthalál.  

A sejtek osztódó képessége, őssejt-

kutatás.  

Az anyagcsere sajátosságai és típu-

sai energiaforrás és szénforrás alap-

ján.  

Az enzimek felépítése és működése. 

A szénhidrátok lebontása a sejtben.  

A szénhidrátok felépítő folyamata, a 

fotoszintézis. 

Szent-Györgyi Albert munkássága.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biogén elem, kolloid rendszer, lipid, mono-, di- és poliszacharid, aminosav, pep-

tidkötés, egyszerű fehérje, összetett fehérje, ATP, NAD+, NADP+, koenzim-a, 

DNS, RNS.  

Citoplazma, sejtváz, membrán, endoplazmatikus hálózat, riboszóma, Golgi-ké-

szülék, lizoszóma, mitokondrium, színtest, sejtmag, kromoszóma, mitózis, meió-

zis.  

Enzim, glikolízis, citrát-kör, terminális oxidáció, erjedés, biológiai oxidáció, fo-

toszintézis, fotolízis, elektronszállító rendszer. 

 

 



Tematikai egység Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 
Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás A sejtek felépítése és működése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A molekuláris genetika alapjaival, szemléletmódjával kapcsolatos ismeretek 

alapján a molekuláris genetika eredményeinek, alkalmazása szerepének meg-

értése a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek formáló-

dásában.  

A molekuláris genetika hatásának belátása az élelmiszer- és gyógyszeriparra, 

a mezőgazdaságra és az emberre. 

A bioetika, a biotechnológia, a géntechnológia szerepének és jelentőségének 

belátása. 

A gén és a környezet, az emberi tevékenység, a hajlam és a kockázati tényezők 

kölcsönhatásának („sors vagy valószínűség”) megértése. 

Az emberi civilizáció fejlődésével létrejött önpusztítás veszélyének felisme-

rése. 

Megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség 

fejlesztése. 

Annak megértése, hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környezeti 

problémák kialakulásához; melyek az ezzel kapcsolatos kockázatok; az egyén 

felelősségének felismerése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mit jelent a „félig megmaradó” le-

mintázódás a DNS megkettőződésé-

ben? 

Miért bonyolult a DNS információ-

tartalmának a megfejtése? 

Hogyan reagál egy működő lac-ope-

ron arra, hogy a táptalajból elfogy a 

tejcukor? 

Melyek a legismertebb génátviteli 

eljárások? 

Miért használható a bűnüldözésben a 

DNS-chip? 

Hogyan „készült” a Dolly nevű bá-

rány? 

A DNS örökítő szerepének értelme-

zése. 

A kodonszótár használata a pontmu-

tációk következményeinek levezeté-

séhez. 

 

Érvelés a géntechnológia alkalma-

zása mellett és ellen.  

A hétköznapi életben is elterjedten 

használt fogalmak (GMO, klón, gén 

stb.) jelentésének ismerete, szak-

szerű használata. 

A biotechnológia gyakorlati alkal-

mazási lehetőségeinek bemutatása 

példákon keresztül. 

Kémia: nukleinsavak, fe-

hérjék. 

 

Informatika: az informá-

ciótárolás és -előhívás 

módjai. 

 

Etika: a tudományos 

eredmények alkalmazá-

sával kapcsolatos kérdé-

sek. 



Mit jelent a génterápia? 

Gondold végig, milyen mutagén for-

rások találhatók a lakásotokban? 

 

Ismeretek 

A DNS örökítőanyag- szerepe.  

RNS-szintézis és- érés. 

A genetikai kód és tulajdonságai. 

A fehérjeszintézis folyamata.  

A génműködés szabályozásának 

alapjai.  

A mutáció és típusai, valamint kö-

vetkezményei (Down-kór, a 

Klinefelter- és a Turner-szindróma, 

rák). 

A genetikai információ tárolása, 

megváltozása, kifejeződése, átadása, 

mesterséges megváltoztatása.  

Nukleotid szekvencia leolvasása. 

Plazmidok és az antibiotikum-re-

zisztencia, transzgenikus élőlény. 

DNS-chip, 

reproduktív klónozás (Dolly), 

GMO- növények és állatok, 

mitokondriális DNS.  

Humángenom-programok, génterá-

pia. 

A környezet és az epigenetikai hatá-

sok. 

Mutagén hatások. 

A molekuláris genetika korlátainak 

és az ezzel kapcsolatos etikai meg-

fontolásoknak a bemutatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szemikonzervatív megkettőződés, triplet, a genetikai kód, kodon, antikodon ge-

nom, genomika, gén, allél, lac-operon, mobilis genetikai elem, mutáció, mutagén, 

rekombináns DNS-technológia, restrikciós enzim, transzgenikus élőlény, GMO- 

élőlény, genomprogram. 

 

 

 



Tematikai egység Genetika: az öröklődés 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Az öröklődés molekuláris alapjai. Sejtbiológia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mendeli genetika szemléletmódja és kibontakozása fő lépéseinek (tudo-

mánytörténeti vonatkozások is) megismerése. 

Az ember megismerése és egészségének fejlesztése az emberi öröklődés pél-

dáin. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése genetikai feladatok megoldásá-

val. 

A genetikai tanácsadás gyakorlati hasznának belátása.  

Analizáló- és szintetizáló képesség fejlesztése, a matematika eszközrendsze-

rének használata a biológiában. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások  

Hogyan érvényesülnek a Mendel-

szabályok az AB0 és az Rh vércso-

port öröklődésében? 

Miért nevezzük a nemhez kapcsolt 

gének öröklődését „cikk-cakk” örök-

lődésnek? 

Miért tiltott a világ legtöbb országá-

ban a vérrokonok házassága? 

Mi a valószínűsége a fiú, illetve a 

lány utódok születésének? 

Hogyan örökölhette egy férfi a vö-

rös-zöld színtévesztés betegségét, ha 

szülei egészségesek voltak? 

Miért kell a hibrid kukorica vető-

magját évente újra előállítani? 

Miért gyakoribbak az öröklődő be-

tegségek zárt közösségekben? 

 

Ismeretek 

Domináns-recesszív, intermedier és 

kodomináns öröklődés. 

Az öröklődés folyamatainak leírása 

és magyarázata, az összefüggések 

felismerése. 

 

A genetikai tanácsadás szerepének 

belátása az utódvállalásban. 

Családfaelemzés. 

A környezeti hatások öröklődésben 

betöltött szerepének magyarázata. 

 

Mendel és Morgan kutatási módsze-

rének és eredményeinek értelme-

zése.  

A mendeli következtetések korlátai-

nak értelmezése. 

Genetikai feladatok megoldása. 

Családfa alapján következtetés egy 

jelleg öröklődésmenetére. 

Kémia: nukleinsavak, fe-

hérjék. 

 

Matematika: a valószí-

nűség-számítás és a sta-

tisztika alapjai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: A vérzékenység 

öröklődése az európai ki-

rályi családokban. 

Rokonházasság a fáraók 

dinasztiáiban. 

A kommunista diktatúra 

ideológiai alapú tudo-

mányirányítása (Micsu-

rin). 



A három Mendel-törvény.  

Egygénes, kétgénes és poligénes 

öröklődés. 

Génkölcsönhatások, random keresz-

tezés, letális hatások. 

A nemi kromoszómához kötött örök-

lődés. 

A humángenetika vizsgálati módsze-

rei (családfaelemzés, ikerkutatás). 

A Drosophila (ecetmuslica) mint a 

genetika modellszervezete. 

A mennyiségi jellegek öröklődése. 

Környezeti hatások, örökölhetőség, 

hajlamosító gének, küszöbmodell, 

heterózishatás (pl. hibridkukorica, 

brojlercsirke), anyai öröklődés. 

Genetikai eredetű betegségek (albi-

nizmus, színtévesztés, vérzékeny-

ség, sarlósejtes vérszegénység, 

Down-kór, csípőficam, magas vér-

nyomás stb.). 

A genetikai tanácsadás alapelvei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Genotípus, fenotípus, homozigóta, heterozigóta, ivari és testi kromoszóma, he-

mizigóta, minőségi jelleg, mennyiségi jelleg, gamétatisztaság elve, tesztelő ke-

resztezés, reciprokkeresztezés. 

 

 

A továbbhaladás 

feltételei a 11. évfo-

lyam végén 

A tanuló értse meg a környezet- és természetvédelem alapjait, sajátítsa el az öko-

lógiai szemléletet, és váljon nyitottá a környezetkímélő gazdasági és társadalmi 

stratégiák befogadására. Megszerzett ismereteit alkalmazza a gyakorlatban, a 

mindennapi életében.   

A tanuló ismerje fel a molekulák és a sejtalkotó részek kooperativitását, legyen 

képes a kémia, illetve a biológia tantárgyban tanult ismeretek összekapcsolására. 

Értse meg az anyag-, az energia- és az információforgalom összefüggéseit az élő 

rendszerekben. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 

 

Óraterv 

 



 

 

Tematikai egység 

 

Összes óra Új anyag Összefoglalás  Ellenőrzés  Értékelés  

Embertan 

 

53 47 2 2 2 

Az emberi szervezet sza-

bályozó működése 

        22    19     1    1    1 

Jelátvitel testfolyadékok 

révén (hormonális szabá-

lyozás) 

            5  

Jelátvitel szinapszisok ré-

vén, az idegrendszer fel-

építése és működése 

         14 

Az ember önfenntartó 

működése és ennek sza-

bályozása, immunoló-

giai szabályozás 

        31   28    1    1    1 

Kültakaró és mozgás             5  

Az ember táplálkozása, 

légzése, kiválasztása, vér 

és vérkeringés 

         13 

Szaporodás, egyedfejlő-

dés és növekedés 

           6 

Az immunválasz alapjai            4 

Evolúció 11 9 1 1  

Biológiai evolúció             7  

Rendszerbiológia és evo-

lúció 

           2 

Órák 64 56 3 3 2 

 

 

  

Tematikai egység 
Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 

Órakeret 

5 óra 



Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme, sejtbiológia: fehérjék, 

szteroidok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A belső elválasztású mirigyek szerepének megértése a homeosztázis, a belső 

környezet dinamikus állandóságának kialakításában. 

Hálózatok bemutatása a hormonális szabályozás rendszerében. 

Testképzavarok, az izomfejlődést elősegítő doppinghatású anyagok káros ha-

tásainak hangsúlyozása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a különbség a belső- és a külső 

elválasztású mirigyek között? 

Miért van szükség a szervezetben a 

sejtek kommunikációjára? 

Milyen kapcsolat van az idegi és a 

hormonális szabályozás között? 

Miért nagyobb a pajzsmirigyünk té-

len, mint nyáron? 

Miért nő meg egyes fogságban tar-

tott emlősök mellékveséje? 

Milyen veszélyekkel jár a hormon-

tartalmú doppingszerek alkalma-

zása? 

Mely betegségek vezethetők vissza a 

hormonrendszer zavarára? 

 

Ismeretek 

A belső elválasztású mirigyek hor-

monjai és azok hatásai. A szövetek-

ben termelődő hormonok és hatásuk. 

 

A hormonok hatásmechanizmusa. 

A vércukorszint hormonális szabá-

lyozása. 

A hormonok kémiai összetétele és 

hatásmechanizmusa közötti kapcso-

lat megértése. 

Annak elemzése, hogyan befolyásol-

ják a belső elválasztású mirigyek 

hormonjai a homeosztázist. 

A vezéreltség és a szabályozottság, a 

negatív és a pozitív visszacsatolás ál-

talános mechanizmusának a megér-

tése. 

Kémia: szerves kémia, s-

mező elemei. 

 

Informatika: a szabályo-

zás alapjai. 

 

Testnevelés és sport: a 

teljesítményfokozó sze-

rek veszélyei. 



A hormontartalmú doppingszerek 

hatásai és veszélyei. A hormonrend-

szer betegségeit jelző kórképek felis-

merése és kezelésük megismerte-

tése. Cukorbetegség és a pajzsmi-

rigy-rendellenességek. A hormonok 

hatása a viselkedésre. 

Az anabolikus szteroidok veszélyei. 

Az egészséget befolyásoló rizikófak-

torok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neuroendokrin rendszer, vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, hírvivő, 

receptor, célsejt, az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy, a has-

nyálmirigy, a mellékvese, az ivarmirigyek és ezek hormonjai.    

 

 

Tematikai egység 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer felépítése 

és működése 

Órakeret 14 óra 

Előzetes tudás 
Az életfolyamatok szabályozása és egészségvédelme. A sejt felépítése és műkö-

dése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az idegi kapcsolatok térbeli és időbeli hálózatként való értelmezése.  

A tudatos cselekvés és az érzelmek biológiájának megismerése. 

Az idegrendszer működéséhez kapcsolódó leggyakoribb betegségek, a kialakulá-

sukban leggyakoribb kockázati tényezők megismerése és gyógyításuk lehetséges 

módjai. 

A nemkívánatos médiatartalmak elhárítására megfelelő kommunikációs straté-

giák fejlesztése.  

A narkotikumhasználat kockázatainak megismerése és tudatos kerülése. 

Nemzeti öntudat fejlesztése Szentágothai János, Somogyi Péter, Freund Tamás, 

Hámori József és Buzsáki György munkásságának megismerése által.  

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási pon-

tok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Hogyan fogják fel, és hogyan to-

vábbítják az idegsejtek a külvilág 

jeleit? 

A nyugalmi, az akciós és a posztszinapti-

kus potenciálok kialakulásának magyará-

zata. 

Kémia: elektroké-

miai alapismeretek, 

Daniell-elem, elekt-

ródpotenciál. 

 



Hogyan okoz bénulást és halált a 

nyílbéka mérge? 

Mi a gerincvelő és az agy szerepe 

az idegi szabályozásban? 

Melyek az agykéreg legfontosabb 

szerkezeti és működési jellemzői? 

Milyen közös, és egyedi jellemzői 

vannak érzékszerveinknek? 

Miért egészségtelen evés közben 

olvasással lekötni a figyelmünket? 

Hogyan érik el a borkóstolók, hogy 

az egymás után vizsgált borok za-

matát azonos eséllyel tudják minő-

síteni? 

Milyen közegek vesznek részt a 

hang terjedésében és érzékelésé-

ben? Miért nem látunk színeket 

gyenge fényben? 

Hol érte az agyvérzés azt a beteget, 

aki nem tudja mozgatni a bal kar-

ját? 

Mit jelent a bal féleteke dominan-

ciája? 

Mit tehetünk az idegrendszerünket 

érintő rendellenességek megelő-

zése érdekében? 

Hogyan alkalmazkodik szerveze-

tünk a testi- és lelki terheléshez? 

 

Ismeretek 

Az idegsejt felépítése és működése 

(nyugalmi potenciál, akciós poten-

ciál). Ingerületvezetés csupasz és 

velőshüvelyes axonon. 

A szinaptikus jelátvitel mechaniz-

musa és típusai (serkentő, gátló). 

A szinapszisok összegződése és 

időzítése, a visszaterjedő akciós 

potenciál és szabályozó szerepe. 

Függőségek: narkotikumok, ópiá-

tok, stimulánsok. 

Annak megértetése, hogy az idegsejten 

belül a jelterjedés elektromos, az idegsej-

tek között pedig döntően kémiai jellegű. 

Az idegrendszer felépítése és működése 

közötti összefüggés elemzése. 

Az agykéreg működésének és az alvás bi-

ológiai szerepének értelmezése. 

A civilizációs életmód és az idegrendszeri 

betegségek kapcsolatának felismertetése. 

Fizika: Az áramve-

zetés feltételei. Op-

tika, lencsék, fénytö-

rés, képalkotás, hul-

lámtan, hangtan. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: hangtan, Ka-

rinthy Frigyes: Uta-

zás a koponyám kö-

rül. 

 

Informatika: a szabá-

lyozás alapjai, jelát-

vitel. 

 

Vizuális kultúra: tér-

beli szerkezetek met-

szetei. 



A gerincvelő felépítése és műkö-

dése. 

A reflexív felépítése (izom- és bőr 

eredetű, szomatikus és vegetatív 

reflexek). 

Az agy felépítése, működése és 

vérellátása. 

Az érzékszervek felépítése és mű-

ködése, hibáik és a korrigálás lehe-

tőségei. 

Az idegrendszer érző működése 

(idegek, pályák, központok). Az 

idegrendszer mozgató működése 

(központok, extrapiramidális és pi-

ramis-pályarendszer, gerincvelő, 

végrehajtó szervek).  

A vegetatív idegrendszer (Cannon- 

féle vészreakció, 

stressz). 

Az idegrendszer betegségei (Par-

kinson-kór, Alzheimer-kór, de-

presszió).  

Selye János és Békésy György 

munkássága. 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Inger, ingerküszöb, neuron, dendrit, axon, axondomb, velőshüvely, glia, nyugalmi 

potenciál, akciós potenciál, Na+/K+ pumpa, depolarizáció, repolarizáció, refrakter 

szakasz, szinapszis. 

Reflexív, mag, dúc, pálya, ideg, idegrost, szomatikus, vegetatív, gerincvelői reflex, 

agytörzs, agytörzsi hálózatos állomány, köztiagy, kisagy, nagyagy, agykérgi sejt-

oszlop, limbikus rendszer, érzékszerv, receptor, extrapiramidális és piramis-pálya-

rendszer, szimpatikus, paraszimpatikus hatás. 

 

 

Tematikai egység 
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Kültakaró és mozgás 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
Az ember kültakarója, mozgása és egészségvédelme. 

Szövettani alapismeretek. A sejt felépítése és működése. 



A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korosztályos személyi higiénia problémáinak és kezelésük lehetséges mód-

jainak megismerése. 

A reális és az idealizált énkép közötti különbségek felismerésének és elfogadá-

sának elősegítése. 

A természettudományos ismereteknek a hétköznapi élet problémáinak megol-

dásában való alkalmazása. 

Egészségügyi ismeretek bővítése. 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Mi a jelentősége a bőrben levő ve-

rejték- és faggyúmirigyeknek? 

Milyen előnyökkel és milyen hátrá-

nyokkal járhat a napozás? 

Hogyan alakulnak ki az emberi 

fajra jellemző bőrszín-változatok? 

Hogyan használhatók a biológiai is-

meretek a helyes bőrápolásban? 

Hogyan alakul ki és előzhető meg a 

csontritkulás? 

Mi az oka annak, hogy a láb nagy-

ujja nem fordítható szembe a többi-

vel? 

Milyen összefüggés van a csigo-

lyák felépítése és sokrétű funkciója 

között? 

Milyen anyagok és folyamatok 

szolgáltatják az izom működéséhez 

szükséges energiát? 

Hogyan előzhetők meg a mozgás-

szervi betegségek? 

 

Ismeretek 

Az emberi bőr felépítése, biológiai 

szerepe és működése. 

Az izomláz kialakulásának és megszű-

nésének értelmezése a sejtek és szer-

vek anyagcseréjének összekapcsolásá-

val.  

A láz lehetséges okainak magyarázata.  

A testépítés során alkalmazott táplá-

lékkiegészítők káros hatásainak elem-

zése. 

A női és férfi váz- és izomrendszer 

összehasonlítása. 

A vázizmok reflexes és akaratlagos 

szabályozásának összehasonlítása. 

A médiában megjelenő áltudományos 

és kereskedelmi célú közlemények, hí-

rek kritikai elemzése. 

Az elsősegélynyújtás gyakorlása. 

Fizika: gravitáció, mun-

kavégzés, forgatónyo-

maték. 

 

Kémia: Ca-vegyületek. 

 

Testnevelés és sport: az 

edzettség növelése, a 

megfelelő testalkat ki-

alakítása. 



A bőr rétegei, szöveti szerkezete, 

mirigyei (emlő is), a benne talál-

ható receptorok. A neuroendokrin 

hőszabályozás. 

A bőr betegségei. 

A mozgás-szervrendszer felépítése 

és működése: 

 a csont- és izomrendszer anató-

miai felépítése, szöveti szerke-

zete, kémiai összetétele, 

 a mozgás idegi szabályozása. 

Az izomműködés molekuláris 

mechanizmusa. 

A mozgásszegény és a sportos élet-

mód következményei, a váz- és 

izomrendszer betegségei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hipotermia, ergoszterin, csonthártya, csöves csont, lapos csont, ízület, miofibril-

lum, izompólya, izomnyaláb, rángás, tartós izom-összehúzódás, izomtónus, mio-

zin, aktin, ionpumpa, fehér izom, vörösizom, kreatin-foszfát, mioglobin, Cori-kör. 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. 

Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és a vér-

keringés 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás Az anyagcsere főbb folyamatai és egészségvédelme, szövettani ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szervrendszerek összehangolt működésének megértése a sejt, a szerv és a 

szervezet szintjén. 

A tematikai egységhez kapcsolódó civilizációs betegségek és kockázati ténye-

zőik megismerése. 

Az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságának felismerése, az 

egészségkárosító szokások egyéni és társadalmi hátrányainak belátása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Hogyan emésztődik meg a szalonnás 

tojásrántotta a szervezetünkben? 

Mi a bélbaktériumok élettani műkö-

dése? 

A tápcsatorna reflexes folyamatai-

nak és az éhségérzet kialakulásának 

magyarázata. 

A szervrendszerek egészséges álla-

potát jelző adatok elemzése. 

A szén-monoxid és a szén-dioxid 

okozta mérgezés tüneteinek felisme-

rése és a tennivalók ismerete.  

Fizika: nyomás, gáztör-

vények. 

 

Ének-zene: hangképzés. 

 

Kémia: kémiai számítá-

sok, pH, szerves kémia, 



Hogyan függ össze a testsúly megőr-

zése a helyes táplálkozással? 

Változik-e a be- és kilégzés az űrka-

binban, ha a levegő összetétele és 

nyomása megegyezik a tengerszinti 

légkörével? 

Miért alkalmas a kilélegzett levegő 

mesterséges lélegeztetésre? 

Milyen környezeti hatások és káros 

szokások veszélyeztetik légzőszerv-

rendszerünk egészségét? 

Miért lehet a cukorbetegek vizeleté-

ben jelentős mennyiségű cukor és le-

heletükben aceton? 

Hogyan változik a vizelet mennyi-

sége és összetétele, ha sok vizet 

iszunk, vagy erősen sós ételt fo-

gyasztunk? 

Mi a vérdopping? 

Milyen káros következményekkel 

jár a vér albumin tartalmának a csök-

kenése, és ez mikor fordulhat elő? 

Hogyan hat a vérnyomásra az erek 

összkeresztmetszetének szűkülése, 

illetve tágulása? 

Hogyan változik a keringési perctér-

fogat az edzetlen és a rendszeresen 

sportoló ember szervezetében? 

Hogyan módosulhat a légzés és a 

vérkeringés feleléskor? 

Melyek a leggyakoribb szív- és ér-

rendszeri betegségek, és ezek ho-

gyan előzhetők meg? 

 

Ismeretek 

A táplálkozás, a légzés, a kiválasztás 

és a vérkeringés szervrendszerének 

felépítése, működése, különös tekin-

tettel az anyagcserében és a homeo-

sztázis kialakításában betöltött sze-

repükre.  

 

Érvek gyűjtése a szűrővizsgálatok 

fontosságáról. 

 

A szervrendszerekhez kapcsolódó 

civilizációs betegségek kockázati té-

nyezőinek elemzése. 

 

Pulzus- és vérnyomásmérés. 

 

Az IKT lehetőségeinek felhaszná-

lása gyakorlati problémák megoldá-

sában. 

sav-bázis reakciók, szer-

ves kémia: makromole-

kulák hidrolízise, karba-

mid, húgysav. 

 

Vizuális kultúra: metsze-

tek. 



A táplálkozás, a légzés, a vérkerin-

gés és a kiválasztás szabályozása. 

A szív ingerületkeltő és- vezető 

rendszere. 

A vér fizikai, kémiai és biológiai jel-

lemzői, és szerepe az élő szervezet 

belső egyensúlyának kialakításában. 

A véralvadás folyamata. 

A táplálkozáshoz, a kiválasztáshoz, a 

légzéshez és a vérkeringéshez kap-

csolódó civilizációs betegségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alapanyagcsere, perisztaltikus mozgás, emésztőmirigy, emésztőnedv, emésztő-

enzim, minőségi és mennyiségi éhezés, sejtlégzés, belső gázcsere, külső gázcsere, 

légcsere, léghólyag, hasi légzés, mellkasi légzés, vitálkapacitás, légzési perctér-

fogat, légmell, nefron, szűrés, visszaszívás, kiválasztás, szűrlet, vizelet, vér-

plazma, limfocita, granulocita, monocita, pulzustérfogat, keringési perctérfogat, 

nyugalmi perctérfogat. 

 

 

Tematikai egység 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabá-

lyozása. 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Órakeret 6 óra 

Előzetes tudás 

Az ember szaporodása, egyedfejlődése és egészségvédelme. 

Sejtosztódás: mitózis, meiózis.  

Hormonrendszer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi szexualitás biológiai és társadalmi-etikai megismerése. 

A felelősségteljes nemi magatartásra való törekvés kialakítása.  

A tudatos családtervezés, a várandós anya egészséges életmódja melletti érvek 

megismerése és elfogadtatása. 

Az alkalmazott technikák előnyei mellett azok korlátainak és kockázatainak a 

felismerése, ehhez kapcsolódóan a mérlegelésen alapuló véleményalkotás fej-

lesztése. 

Különböző szexuális kultúrájú társadalmi csoportok, közösségek etikai elvei-

nek megismerése, összevetése.  

Az egyén, a család és a társadalom felelősségének megértése az utódvállalás-

ban. 



Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért van a férfiak kilövellt ondójá-

ban 300-400 millió spermium?  

Hogyan szabályozza a hormonrend-

szer a méh és a petefészek ciklusos 

működését? 

Hogyan képződnek a hímivarsejtek 

és a petesejtek? 

Hogyan mutatható ki a vizeletből a 

korai terhesség? 

Miért veszélyes a művi terhesség-

megszakítás? 

Hogyan történik a magzat táplálása? 

 

Ismeretek 

Az ember nemének meghatározásá-

nak különböző szintjei (kromoszo-

mális, ivarszervi és pszichoszexuá-

lis nem). 

A férfi és női nemi szervek felépí-

tése, működése, és a működés sza-

bályozása.  

A spermium és a petesejt érése. A 

meddőség okai.  

A hormonális fogamzásgátlás alap-

jai.  

A megtermékenyítés sejtbiológiai 

alapjai. 

A terhesség és a szülés. 

Az ember egyedfejlődése, a méhen 

belüli és a posztembrionális fejlődés 

fő szakaszai. 

A női nemi ciklus során a petefészek-

ben, a méhnyálkahártyában, a testhő-

mérsékletben és a hormonrendszerben 

végbemenő változások összefüggései-

nek magyarázata.  

A meddőséget korrigáló lehetséges or-

vosi beavatkozások megismerése és a 

kapcsolódó etikai problémák elemzése. 

 

Az anyai és a magzati vérkeringés kap-

csolatának bemutatása, összefüggésé-

nek igazolása az egészséges életmód-

dal. 

 

A családtervezés lehetőségei, a fogam-

zásgátlás egyes módszereinek előnyei 

és hátrányai. 

 

A szexuális úton terjedő betegségek és 

elkerülésük módjainak megismerte-

tése.  

 

A szexuális tartalmú adathalászat le-

hetséges veszélyeinek elemzése. 

Vizuális kultúra: a nő-

ideál változása a festé-

szetben és szobrászat-

ban a civilizáció kezde-

teitől napjainkig. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kromoszomális, ivarszervi és pszichoszexuális nem, erekció és ejakuláció, 



tesztoszteron, ovuláció, sárgatest, ösztrogén, progeszteron, menstruáció, megter-

mékenyítés, beágyazódás, lombikbébi, koriongonadotropinok, vetélés, abortusz, 

magzatburok, embriópajzs, embrió, méhlepény, köldökzsinór, akceleráció. 

 

 

Tematikai egység 
Immunológiai szabályozás. 

Az immunválasz alapjai 
Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás A sejt felépítése és működése, molekuláris genetikai ismeretek 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az immunválasz alapjainak, szemléletmódjának, az egészségügyre, a beteg-

ségek gyors felismerésére, a megelőzésre és a társadalom higiéniai kultúrájára 

való hatásának a megismerése.  

A védőoltás és az egészségügyi politika kapcsolatának megértése.  

Az immunrendszer és a gyógyszerhasználat (pl. antibiotikumok) kapcsolatá-

nak megértése. 

Szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség fejlesztése. 

Annak felismerése, hogy az immunológia eredményeinek, alkalmazásának 

milyen szerepe van a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok, jelensé-

gek formálódásában.  

Annak megértése, hogy hogyan vezetett az emberiség tevékenysége környe-

zeti problémák (pl. fertőzések, járványok, higiéniai problémák) kialakulásá-

hoz, ezek kockázatának és az ezzel kapcsolatos felelősségnek a belátása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Miért duzzadnak meg fertőzések ha-

tására a nyirokcsomók? 

Milyen kapcsolat van az immun-

rendszer sejtjei között? 

Miért kapnak védőoltásokat a távoli 

földrészekre utazók? 

Miért nincs Rh-összeférhetetlenség 

annál a házaspárnál, ahol a feleség 

Rh+? 

Miért alakulhat ki pollenallergia? 

Hogyan győzi le szervezetünk a ví-

rus- és baktériumfertőzéseket? 

Az immunrendszer azon képességé-

nek bemutatása, amely nemcsak a 

„saját – nem saját”, hanem a „veszé-

lyes – nem veszélyes” között is kü-

lönbséget tud tenni. 

A veleszületett és az egyedi élet so-

rán szerzett immunválasz kapcsola-

tának elemzése.  

Példák gyűjtése a higiénia területei-

ről, a gyógyszer- és táplálkozási al-

lergiák első tüneteiről. 

A fertőzések és az életmód szerepé-

nek magyarázata az immunválasz-

ban. 

Kémia: szénhidrátok, 

nukleinsavak, fehérjék. 

 

Informatika: információ-

tárolás és előhívás. 



Hogyan védekezik szervezetünk a 

daganatsejtek ellen? 

 

Ismeretek 

Az immunrendszer résztvevői, sejtes 

és oldékony komponensei, főbb fel-

adatai.  

Veleszületett és az egyedi élet során 

szerzett immunválasz. 

A vércsoportok; vérátömlesztés,  

szervátültetés. 

Az allergia, autoimmun betegségek, 

a szerzett (pl. AIDS) és örökölt im-

munhiányok, valamint a rák és a fer-

tőzések elleni immunválasz főbb 

mechanizmusai. 

A védőoltások szerepe a betegségek 

megelőzésében. 

Védekezés a vírus- és baktériumfer-

tőzések és a daganatsejtek ellen. 

Egyéni és etnikai genetikai eltérések 

az immunválaszban. 

Biológiai (immun-) terápiák és pers-

pektívájuk. 

Az elmúlt időben jelentkezett influ-

enzajárványok tapasztalatainak 

elemzése. 

A vérátömlesztés és a szervátültetés 

során fellépő immunproblémák 

elemzése. 

A hétköznapi nyelvhasználatban el-

terjedt idegen szavak (pl. AIDS) he-

lyes használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Immunrendszer-hálózat, antigén, antigénreceptor, T és B nyiroksejtek, falósejtek, 

nyúlványos sejtek, antitest, antigén felismerés, a veleszületett (természetes) im-

munválasz, szerzett immunválasz, immunmemória, allergia, szerzett és örökölt 

immunhiány, autoimmunhiány, védőoltás. 

 

 

Tematikai egység 
Evolúció. 

Biológiai evolúció 
Órakeret 7 óra 

Előzetes tudás Állattan és növénytan, genetika, sejtbiológia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A biológiai evolúciónak, mint a világegyetem legbonyolultabb folyamat-

együttesének az értelmezése. 

Az összetett rendszerek elemzése, a nehézségek felismerése. 



Tudománytörténeti folyamatok értelmezése. 

A természet egységére vonatkozó elképzelések formálása. 

A faj fogalma és a fajok rendszerezése nehézségeinek felismerése. 

Az élő szervezetek felépítésében és működésében megfigyelhető közös sajá-

tosságok összegzése. 

Az evolúciós gondolkodás alkalmazása a növény- és állatfajok földrajzi elter-

jedésével kapcsolatos következtetésekben.  

A biológiai evolúció időskálájának megismerése és értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Melyek az ideális populáció jellem-

zői? 

Mi az oka annak, hogy az emberiség 

génállományában fokozódik a hibás 

allélek száma? 

Milyen evolúciós jelenség a Darwin-

pintyek megjelenése és változataik 

kialakulása a Galapagos- szigete-

ken? 

Miben különbözik a természetes és a 

mesterséges szelekció? 

Mi lehet az oka annak, hogy az 

észak-amerikai indiánok körében a B 

vércsoport nem fordul elő? 

Milyen kísérletekkel próbálták a tu-

dósok igazolni a szerves biomoleku-

lák abiogén keletkezését? 

Milyen érvek szólnak az endoszim-

bionta- elmélet mellett? 

Milyen jelentősége van a kb. 50 m2 

felületű belső membránrendszer ki-

alakulásának az eukarióta sejtekben? 

Milyen magyarországi ember-lelete-

ket ismerünk? 

 

Ismeretek 

A legfontosabb hungarikumok isme-

retében példák gyűjtése a háziasí-

tásra és a mesterséges szelekcióra. 

 

A sarlósejtes vérszegénység és a ma-

lária közötti összefüggés elemzése. 

 

Különböző kormeghatározási mód-

szerek összehasonlítása.  

 

A mikro- és makroevolúció összeha-

sonlítása. 

Érvek gyűjtése az eukarióta sejt ki-

alakulásának evolúciós jelentőségé-

ről. 

Az evolúciós szemlélet formálása.  

Földrajz: kozmológia, 

földtörténeti korok, állat- 

és növényföldrajzi isme-

retek. 

 

Fizika: az Univerzum ki-

alakulása, csillagfejlő-

dés. 

 

Kémia: izotópok, radio-

aktivitás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ősközösség. 

 

Vizuális kultúra: bar-

langrajzok. 

 

Etika: genetikával kap-

csolatos kérdések. 



Mikro- és makroevolúció fogalmá-

nak értelmezése. 

Az ideális populáció modellje.  

A Hardy–Weinberg-egyensúly. 

A mutációk, a szelekció és a gén-

áramlás szerepe a populációk geneti-

kai átalakulásában. 

Darwin munkássága. Mesterséges 

szelekció, háziasítás, nemesítés (a 

legfontosabb kiindulási fajok és hun-

garikumok ismerete). 

A földrajzi, ökológiai és genetikai 

izoláció szerepe a populációk átala-

kulásában. 

A koevolúció, a kooperációs evolú-

ció alapjai. 

A kémiai evolúció (Miller-kísérlet). 

Az élet kialakulásának elméletei. 

Prokariótából eukriótává válás. 

A bioszféra evolúciójának néhány 

feltételezett kulcslépése.  

Az ember evolúciója. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Evolúció, biológiai evolúció, evolúciós egység, mikro- és makroevolúció, ideális 

populáció, reális populáció, szelekció, fitnesz, génáramlás, genetikai sodródás, 

alapító elv, háziasítás, nemesítés, speciáció, hibridizáció, izoláció, horizontális 

géntranszfer, relatív és abszolút kormeghatározás, „élő kövület”, lenyomat, kövü-

let, koevolúció, kémiai evolúció, emberi rassz, atavizmus. 

 

 

Tematikai egység Rendszerbiológia és evolúció 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás Sejtbiológia, genetika, immunológia, ökológia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és az ember, az emberi közösség komplex kapcsolatának megér-

tése. A rendszerelvű biológiai gondolkodás hatásának megértése az emberi 

együttélésre, a környezet megóvására és az egészségügyre. A modern biológia 

és a bioinformatika egyre szorosabb kapcsolatának felismerése. 

A biológiai és környezettudományok rohamos fejlődése által felvetődő új kér-

dések, konfliktusok és lehetséges megoldások bemutatása, azok (bio) etikai, 



jogi és világnézeti vonatkozásaival. Az evolúció bemutatása, mint a biológiai 

rendszerek változásainak alaptörvénye. A felvetődő ideológiai viták hátteré-

nek feltárása és feloldhatóságuk megvitatása. 

A megalapozott szakmai ismereteken alapuló véleményalkotás és vitakészség 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások 

Milyen gazdálkodási, gondolkodási 

és életmódbeli formák lehetnek az 

emberiség fennmaradásának fel-

tételei? 

Melyek az élet biológiai jellegzetes-

ségei? 

Milyen általános és sajátos törvény-

szerűségek jellemzik az egyes bioló-

giai rendszereket? 

Melyek azok a biológiában megis-

mert új technikák, amelyek elősegít-

hetik az emberiség fejlődését? 

 

Ismeretek 

A biológiai rendszerekben működő 

általános (hasonló és eltérő) törvény-

szerűségek. 

Az élet alapvető (biológiai) jellegze-

tességei.  

A bioszféra hierarchikus rendszerei. 

Bioinformatikai alapfogalmak. 

A biológiai hálózatok. 

 

A jövő kilátásai és új kihívásai a bi-

ológia várható fejlődésének tükré-

ben. 

Az evolúcióelmélet és az evolúciós 

modell mai bizonyítékai. 

A bioetika alapjai. 

Érvelés a bioetika fő kihívásainak a 

joggal és a világnézettel való kap-

csolatáról. 

 

Az élő rendszerek minőségi és 

mennyiségi összefüggéseinek elem-

zése a rendszerelvű biológiai gon-

dolkodás alapján. 

 

Betegségtérképek keresése az inter-

neten, értelmezésük. 

 

A nemzetközileg elfogadott bioeti-

kai alapelvek és törvények értéke-

lése. 

Kémia: a komplex folya-

matok kémiája. 

 

Informatika: információ-

tárolás és előhívás, a bio-

lógiai jelenségek infor-

matikai megközelítése. 

 

Etika: környezetetika. 



Az ökológia és az evolúcióbiológia 

kapcsolata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai hálózat, betegségtérkép, bioetika, személyiségi jog, bioszociális háló, 

hálózatos evolúciós kép. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 12. év-

folyam végén 

A tanuló lássa rendszerben a hormonális, idegi és immunológiai szabályozást, és 

legyen képes összekapcsolni a szervrendszerek működését kémiai, fizikai, mű-

szaki és sejtbiológiai ismeretekkel. Ismerje fel a biológiai, a technikai és a társa-

dalmi szabályozás analógiáit.  

Biológiai ismeretei alapján legyen képes az ember egészségi állapotára jellemző 

következtetéseket levonni. Tudatosuljon benne, hogy az ember szexuális életében 

alapvetőek a biológiai folyamatok, de a szerelemre épülő tartós párkapcsolat, az 

utódok tudatos vállalása, felelősségteljes felnevelése biztosít csak emberhez 

méltó életet. 

Értelmezze helyesen az evolúciós modellt. A rendszerelvű gondolkodás alapján 

értse meg az emberi és egyéb élő rendszerek minőségi és mennyiségi összefüg-

géseit. Ismerje fel a biológia és a társadalmi gondolkodás közötti kapcsolatot.  

Váljon képessé és nyitottá az interdiszciplináris gondolkodásra.  

A saját életében ismerje fel a biológiai eredetű problémákat, életmódjának helyes 

megválasztásával, megbízható szakmai ismeretei alapján felelős egyéni és társa-

dalmi döntéseket tudjon hozni. 



 

 

Biológia közép- és emelt szintű érettségi vizsga felkészítő foglalkozásai 

 

 

A felkészítő foglalkozások óraterve 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

11. évfolyam 2 72 (36 hét) 

12. évfolyam 2 64 (32 hét) 

 

 

11. évfolyam 

 
 

Tematikai egység Összes óraszám Tananyag Ellenőrzés Értékelés 

1. Bevezetés a bi-

ológiába 

  9 7 1 1 

1.1. A biológia tu-

dománya 

                    2  

1.2. Az élet jel-

lemzői  

                   2 

1.3. Fizikai, ké-

miai alapismere-

tek 

                   3 

2. Egyed alatti 

szerveződési 

szint 

27 25 1 1 

2.1. Szervetlen és 

szerves alkotóele-

mek 

                   7  

2.2. Az anyag-

csere folyamatai 

                  9 

2.3. Sejtalkotók 

az eukarióta sejt-

ben 

                  9 

3. Az egyed szer-

veződési szintje 

27 25 1 1 



3.1. Nem sejtes 

rendszerek 

                   2  

3.2. Önálló sejtek                   5 

3.3. Többsejtűség                   7 

3.4.Szövetek, 

szervek, szerv-

rendszerek, testtá-

jak 

 

                11 

4. Az emberi 

szervezet 

 9    7 1 1 

4.1. Homeosztá-

zis 

                      2   

4.2. Kültakaró                      2 

4.3. A mozgás                      4 3 

Órák 72 64 4 4 

 
 

1. Bevezetés a biológiába 9 óra  
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
Középszint Emelt szint 

1.1. A biológia 

tudománya 

Vizsgálati 

szempontok 
 

 
 
 

Vizsgáló 

módszerek 

 

 
 

Tudja, hogy a rendszerezés alapegysége a faj, 

de ennél nagyobb rendszertani kategóriák is 

vannak: ország, törzs, osztály. 

Értelmezze a természetes rendszert az 

élővilág fejlődéstörténete alapján. 

Tudja használni a fénymikroszkópot: tudjon 

kaparékot, nyúzatot készíteni, metszetet ele-

mezni. 

 

 
 

Fogalmazza meg a különbséget a feltevés 

(hipotézis) és az elmélet (teória) között. 

 
Értelmezzen biológiai kísérletet, ismertesse a 

szempontokat, ismerje föl a kísérleti változót. 

Ismertesse a modellalkotás lényegét. 

1.2. Az élet 

jellemzői 

1.2.1. Az élő 

rendszerek 

1.2.2. Szer-

veződési 

szintek 

 
 
 
 
 

Ismertesse a szerveződési szint fogalmát és 

biológiai tartalmát: sejt alatti, sejtszintű, 

egyed alatti és egyed feletti, szövet, szerv, 

szervrendszer, egyed, populáció, társulás, 

biom, bioszféra. Értelmezze, hogy a maga-

sabb szerveződési szintek működései 

magukba foglalják az alacsonyabb szintűekét, 

de azokból nem vezethetők le (pl. a fizikai ké-

miai folyamatok az életműködések részjelen-

ségei). 

 

 
 

Értelmezze működő rendszerként az élő 

szervezeteket. 

Fogalmazza meg az élő rendszerek általános 

tulajdonságait: anyagcsere, homeosztázis, in-

gerlékenység, mozgás, alkalmazkodás, belső 

egység, időzítő és irányító mechanizmusok 

(biológiai óra), növekedés, szaporodás, örök-

lődés és öröklődő változékonyság, evolúció, 

halandóság. Hozzon példákat ezekre. 



1.3. Fizikai, 

kémiai alapis-

meretek 

 

 
 
 

Ismertesse a diffúzió és az ozmózis biológiai 

jelentőségét. Végezzen el egyszerű plazmolízi-

ses kísérletet hagyma bőrszöveti nyúzatával. 

Ismertesse a felületen való megkötődés 

biológiai jelentőségét (enzimműködés, 

talajkolloidok, kapillaritás). 

Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi 

megkötőképességét festékoldattal. 

Tudja az aktiválási energia és a katalizátor 

fogalmát. 

Ismertesse az enzimek előfordulását (minden 

sejtben működnek), az enzimműködés lénye-

gét, optimális feltételeit, utóbbit hozza össze-

függésbe szervezete jellemző értékeivel (test-

hőmérséklet, pH - ozmotikus viszonyok). 

 

 
 
 

Ismertesse a szervezet ozmotikusan aktív anya-

gainak szerepét az életfolyamatokban (vérfe-

hérjék a visszaszívásban, nyirokképzés). 
 
 
 
 
 
 

Magyarázza a kromatográfia elvi alapját. 

Hozza összefüggésbe az ATP-bontó 

enzimeket az energiaigényes folyamatokkal 

(miozin, Na-K pumpa), illetve az ATP szin-

tézist az egyenlőtlen ioneloszlással (mito-

kondrium). 



 

 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
Középszint Emelt szint 

 Ismerjen enzimhibán alapuló öröklődő emberi 

betegséget (pl. tejcukor-érzékenység), ismerje 

megnyilvánulásuk megelőzhetőségét. 

Magyarázzon egy olyan kísérletet, amely az 

enzim működéséhez szükséges optimális kém-

hatást és hőmérsékletet mutatja be. 
 

2. Egyed alatti szerveződési szint 27 óra 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
Középszint Emelt szint 

2.1. Szervetlen és 

szerves alkotóele-

mek 

2.1.1. Elemek, 

ionok 
 

 
 
 
 
 

2.1.2. 

Szervetlen 

molekulák 

 
2.1.3. Lipidek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. Szén-

hidrátok 

 

 
 
 

Ismertesse a C, H, O, N, S, P szerepét az élő 

szervezetben. 

Ismertesse a H+, Ca2+, Mg2+, Fe2+3+, HCO3
-, 

2- 
a CO3     ionok természetes előfordulásait. 

 

Ismertesse, miért jódozzák a sót, miért 

tesznek a fogkrémekbe fluort. Értel-

mezze a víz, a szén-dioxid és az 

ammónia jelentőségét az élővilágban. 

 
Mutasson ki szén-dioxidot meszes vízzel Is-

mertesse a lipidek oldódási tulajdonságait, 

hozzon rá köznapi példákat. 

Értelmezze, hogy a zsírban oldódó vitamino-

kat miért nem kell mindennap fogyasztani. Is-

mertesse és ismerje el a zsírok szerkezetét 

(glicerin + zsírsavak). 

Ismertesse a zsírok és olajok biológiai szere-

pét (energiaraktározás, hőszigetelés, mechani-

kai védelem), és hozza ezt összefüggésbe a 

zsírszövet szervezeten belüli előfordulásával. 

Magyarázza a foszfatidok polaritási tulajdon-

ságai alapján, miért alkalmasak a biológiai 

membránok kialakítására (hártyaképzés). 

Ismertesse az epesav polaritása alapján az 

epe zsírokat szétoszlató szerepét. 

Végezzen kísérletet az epe zsírokat szétosz-

lató szerepének bemutatására. Ismertesse a 

szénhidrátok tulajdonságait (íz, 

oldhatóság, emészthetőség) az alábbi 

példákon: szőlőcukor, keményítő, glikogén, 

cellulóz. 
 

 
 
 

Ismertesse természetes előfordulásukat és az 

élő szervezetben betöltött szerepüket. Ismerje 

fel a glükóz, ribóz, dezoxiribóz 

molekulájának vázát. 

 

 
 
 

Ismertesse az I, F, Si szerepét az élő 

szervezetben. 

Ismertesse a Na+, K+, Cl-, NO -, NO -   PO 3- 
2              3 

,      
4

 

ionok természetes előfordulásait. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tudja, hogy mely mirigyek hormonjai 

szteránvázasak. 
 

 
 
 
 

Magyarázza, hogy mi az összefüggés a karo-

tinoidok konjugált kettőskötés-rendszere és 

fotokémiai szerepe között a növényekben (ka-

rotin, xantofill) és az ember látási folyamatá-

ban (A-vitamin, rodopszin). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismertesse a hidrolízis és a kondenzáció 

fogalmát, hozzon rá példákat a makromo-

lekula-alapegységek összekapcsolódása 

és szétbomlása folyamatában. 

Ismerje az aminosavak általános képletét és a 

peptidképződést. 



 

 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
Középszint Emelt szint 

 
 
 
 
 
 

 
2.1.5. Fehérjék 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6. Nukle-

insavak, nuk-

leotidok 

Tudja a glükóz összegképletét és a 

poliszaharidok általános képletét. 

Végezze el a keményítő kimutatását jóddal, 

vizsgálatát mikroszkóppal. 

Magyarázza, miért édes a sokáig rágott 

kenyérhéj. 

Ismertesse és ismerje el a fehérjék általános 

szerkezetét (peptidlánc). Tudja, hogy a fehér-

jék alapegységei az aminosavak, s hogy a fe-

hérje térszerkezete függ az aminosavsorrend-

től. 

Jellemezze a fehérjék biológiai szerepét 

(enzimek, összhúzékony fehérjék, vázanya-

gok, receptorok, szállítófehérjék, tartalék 

tápanyagok, antitestek, jelölő fehérjék, vér-

alvadás, szabályozó fehérjék). Mondjon 

példát ezek előfordulására. 

Magyarázza, miért elengedhetetlen alkotói ét-

rendünknek az eszenciális aminosavak. Mond-

jon példákat a mindennapi életből a fehérjék 

szerkezetének megváltozására (tojás- és hússü-

tés). 

Végezzen el fehérjék kicsapódását bemutató 

kísérleteket (hő, nehézfémek, mechanikai ha-

tás). 

Magyarázza, hogyan rejlik a DNS szerkezet-

ében az információhordozó, örökítő (önmeg-

kettőződő) szerep. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hozza összefüggésbe a stresszfehérjék 

(hősokkfehérjék) működését a sejt öngyógyító 

folyamataival. 
 
 
 
 
 
 

Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak 

általános, cukorbázis-foszfát egységekből 

felépülő molekulavázát. 

Ismertesse a nukleotidok (NAD
+

, NADP
+

, 

ATP) biológiai jelentőségét. 

Értelmezzen kísérleteket a DNS örökítő sze-

repének bizonyítására (Griffith és Avery, 

Hershey és Chase kísérlete). 

2.2. Az 

anyagcsere 

folyamatai 

2.2.1. Felépítés 

és lebontás kap-

csolata 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Felépítő 

folyamatok 

 

 
 
 

Hasonlítsa és kapcsolja össze az élőlények fel-

építő és lebontó folyamatait. Hasonlítsa össze 

az élőlényeket energiaforrás szempontjából 

(fototrófok, kemotrófok) és C- forrás szem-

pontjából (autotrófok és heterotrófok). 

Tudja, hogy minden átépítés energiaveszteség-

gel jár. Magyarázza az endo- és exocitózis fo-

lyamatát. 

Ismertesse e folyamatok lényegét (reduktív, 

energia-felhasználó) és helyét. 

Magyarázza a növények, a fotoszintézis 

alapvető szükségességét a földi életben. 

Értelmezze a fotoszintézis fény- és 

sötétszakaszának fő történéseit: a víz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse az autotróf és a heterotróf lények 

nitrogénforrásait. 
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2.2.3. Lebontó 

folyamatok 

fényenergia segítségével bomlik, molekuláris 

oxigén keletkezik, a H szállítómolekulára ke-

rül, ATP keletkezik (fényszakasz); a szén- di-

oxid redukálódik a H és az ATP segítségével, 

glükóz, majd más vegyületek keletkeznek (sö-

tét szakasz). 

Ismertesse a biológiai oxidáció lényegét, 

bruttó egyenletét. 

Magyarázza az erjedés lényegét, ismertesse a 

mindennapi felhasználását. 

 
Tudja, hogy a szerves molekulák szénvázából 

szén-dioxid keletkezik, a hidrogén szállítómo-

lekulára kerül. 

Tudja, hogy a végső oxidáció során a szál-

lítómolekulához kötött H molekuláris oxi-

génnel egyesül, víz és ATP keletkezik. Is-

mertesse a folyamat helyét a sejtben. 

 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse a glikolízis összesített egyenletét, 

helyét. 

Értelmezze a citrátkör lényegét: a H szállító-

molekulához kötődését, a szén-dioxid kelet-

kezését, a folyamat helyét. 
 

 
 
 

Tudja, hogy az aminosavak lebomlásakor és 

átalakításakor a N ammónia, ill. karbamid for-

májában kiválasztódik, vagy más aminosavba 

kerül. 

2.3. Sejtalkotók 

(az eukarióta 

sejtben) 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.1. Elhatárolás 

 

 
 
 
 
 

2.3.2. Mozgás 

 
2.3.3. Anyagcsere 

 

 
 
 

2.3.4. Osztódás 

Ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát, cito-

plazmát, sejtközpontot, ostort, csillót, en-

doplazmatikus hálózatot, riboszómát, sejt-

magot, mitokondriumot; sejtfalat, zöld 

színtestet, zárványt. 

Ismertesse e sejtalkotók szerepét a sejt 

életében. 

Vizsgálja és ismerje föl mikroszkópban a sejt-

falat, színtestet, sejtmagot, zárványt. Ismer-

tesse a biológiai hártyák (membránok) 

szerepét (anyagforgalom, határolás, 

összekötés, jelölés, jelfogás) és felépítésének 

általános elvét. Hasonlítsa össze a passzív és 

az aktív szállítás lényegét (iránya, energiaigé-

nye). 

Hozzon példákat az állábas, ostoros, csillós 

mozgásokra az emberi szervezetben. Magya-

rázza a sejt belső hártyarendszerének 

funkcióját. Ismertesse a mitokondrium és a 

színtest szerepét (biológiai oxidáció, 

fotoszintézis). 

Ismertesse a sejtek osztódási ciklusát 

(nyugalmi szakasz, DNS-megkettőződés, 

nyugalmi szakasz, osztódás). 

Ismertesse a kromoszóma fogalmát, az ember 

testi sejtjeinek és ivarsejtjeinek kromoszóma-

számát. Hasonlítsa össze a mitózist és a meió-

zist. 

Ismertesse, hogy a meiózis folyamata miért 

eredményez genetikai változatosságot. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse a passzív és az aktív szállítás 

mechanizmusát, végrehajtóit (kettős li-

pidréteg, membráncsatornák, szállítók, 

pumpák), hajtóerőit. 
 

 
Hozza kapcsolatba a sejtmozgásokat a 

sejtvázzal. 

Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy 

belső felesleges anyagok lebontásának le-

hetőségét (lizoszóma). 
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2.3.5. A sejt-

működések ve-

zérlése 

Magyarázza, hogy a sejt hogyan válaszolhat 

külső és belső ingerekre (valamilyen belső 

anyag koncentrációváltozása, működésének 

megváltozása: alakváltozás, elválasztás vagy 

elektromos változás). 

Értelmezze a K-Na-pumpa fontosságát. Ma-

gyarázza a programozott és nem programo-

zott sejthalál különbségét. Hozzon ezekre 

példákat. 

 

3. Az egyed szerveződési szintje 27 óra 
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3.1. Nem sejtes 

rendszerek 

3.1.1. Vírusok 

 

 
 

Ismertesse a vírusok biológiai, egészségügyi 

jelentőségét. 

Ismertesse a vírusok felépítését és a 

vírusfertőzés folyamatát. 

Hozzon példát vírus által okozott emberi 

megbetegedésekre. 

Legyen tisztában alapvető járványtani fo-

galmakkal (fertőzés, járvány, higiénia). 

 

 
 

Ismertesse a vírusok kialakulására vonatkozó 

elméletet. 

Hasonlítsa össze a priont a vírussal. 

3.2. Önálló sejtek 

3.2.1. Bakté-

riumok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2. Egysejtű 

eukarióták 

 
Hasonlítsa össze a baktérium és az eukarióta 

sejt szerveződését. 

Ismertesse a baktériumok környezeti, 

evolúciós, ipari, mezőgazdasági és egész-

ségügyi jelentőségét; lássa ezek kapcso-

latát változatos anyagcseréjükkel. 

Magyarázza, hogy a felelőtlen antibiotikum- 

szedés miért vezet a kórokozók ellenálló for-

máinak elterjedéséhez. Hozzon példát bakté-

rium által okozott emberi megbetegedésekre. 

Ismertesse ezek megelőzését és a védekezés 

lehetőségét. 

Ismertessen fertőtlenítési, sterilizálási 

eljárásokat. 

Az alábbi fajokon mutassa be az egysejtű 

élőlények változatos testszerveződését és 

felépítő anyagcseréjét: amőba, a papucsál-

latka, a zöld szemes ostoros és élesztő-

gomba faj. 

Ismerje fel ezeket az élőlényeket 

fénymikroszkóppal, és figyelje meg 

mozgásukat. 

 
Hozzon példát kemo- és fototróf, valamint 

auto- és heterotróf baktériumokra. Ismer-

tesse a baktériumok DNS-ének 

jellemzőjét, és a baktériumok ivaros jellegű 

folyamatait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse az endoszimbióta elméletet. 
 

 
 
 
 

Elemezzen az egysejtűek életmódjával 

összefüggő kísérleteket. 
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3.3. Többsejtűség 

3.3.1. A 

gombák, nö-

vények, álla-

tok elkülö-

nülése 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.2. Sejt-

fonalak 
 

 
 
 

3.3.3. Teleptest 

és álszövet 

 
Magyarázza, hogy a testszerveződés és az 

anyagcsere-folyamatok alapján miért alkotnak 

külön országot az élőlények természetes rend-

szerében a növények, a gombák és az állatok. 

Indokolja, hogy a sejtek működésbeli kü-

lönbsége miért jár differenciálódással. A 

zöldmoszatok példáján mutassa be az 

egysejtű szerveződés és a többsejtű 

szerveződés típusait (sejttársulás, sejtfonal, 

teleptest). 

Ismertesse a gombák fonalas testfelépítését, 

spórás szaporodását. 

Vizsgáljon fénymikroszkóppal penészgombát 

és fonalas zöldmoszatokat, rajzolja és jelle-

mezze a mikroszkópban látottakat. 

Tudja, hogy ez a szerveződés jellemző a 

vörös- és barnamoszatok többségére, a 

zöldmoszatok egy részére (pl. csillárkamo-

szat), a kalapos gombákra és a mohákra. 

Ismertesse a szivacsok testfelépítésének főbb 

jellemzőit. 

Különböztesse meg a legismertebb ehető, és 

mérgező kalapos gombákat. 

Ismertesse a gombafogyasztás szabályait, 

tudja, hogy a gyilkos galóca halálosan 

mérgező. 

Ismertesse a peronoszpóra, a fejespenész, az 

ecsetpenész, a farontó gombák, az emberi 

megbetegedéseket okozó gombák és a sütő-

élesztő gyakorlati jelentőségét. 

Tudja, hogy a zuzmók a levegőszennyezés 

indikátorai. 

Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal 

lombosmohákat, zuzmókat, ismertesse a meg-

figyeltek alapján testfelépítésüket. 

 
Hasonlítsa össze a gombákat, a növényeket 

és az állatokat (életszakaszok típusa, haploid 

és diploid szakasz hossza, ivarsejtképzés, 

spóraképzés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rajzolt ábrán tudja értelmezni a mohák 

kétszakaszos egyedfejlődésének lépéseit. 
 

 
 
 

Hozza összefüggésbe a mohák testfelépítését 

és társulásokban elfoglalt helyét. 

3.4. Szövetek, 

szervek, szerv-

rendszerek, test-

tájak 

3.4.1. A 

növényvilág 

főbb csoportjai a 

szervi differenci-

álódás szempont-

jából 

 

 
 
 
 

Tudja, hogy a növényvilág fejlődését befolyá-

solta a fényért, vízért való verseny, a szárazabb 

élőhelyeken való szaporodás lehetősége. Tudja 

ezeket összefüggésbe hozni a szervek megjele-

nésével, felépítésével. 
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3.4.2. Az állat-

világ főbb cso-

portjai a szervi 

differenciálódás 

szempontjából 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3. A növé-

nyek szövetei, 

szervei 

- Szövetek 

Ismertesse a harasztoknál megjelenő evo-

lúciós „újításokat” (szövetek, szervek), 

hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi 

élethez való hatékony alkalmazkodással. 

Ismertesse a nyitvatermőknél megjelenő 

evolúciós „újításokat” (virág, mag, víztől 

független szaporodás), hozza ezeket ösz-

szefüggésbe a szárazföldi élethez való ha-

tékonyabb alkalmazkodással. 

Ismertesse a zárvatermőknél megjelenő evo-

lúciós „újításokat” (takarólevelek, bibe, zárt 

magház, termés, szállítócsövek, gyökérsző-

rök) hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi 

élethez való hatékonyabb alkalmazkodással. 

Ismertesse a termés biológiai szerepét és a 

magterjesztés stratégiáit. 

Tudja használni a növényismeret könyvet a 

környezetében élő növények megismeréséhez, 

és élőhelyének, ökológiai igényeinek jellemzé-

séhez. 

Ismerje fel és fogalmazza meg a testfelépítés, 

az életmód (kültakaró, mozgás, táplálkozás, 

légzés, szaporodás, érzékelés) és a környezet 

kapcsolatát az alábbi állatcsoportok példáján: 
 

 
- szivacsok 

- laposférgek 

- gyűrűsférgek 

- rovarok 

- fejlábúak (lábasfejűek) 

- a gerincesek nagy csoportjai (halak, 

kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök). 

Jellemezze önállóan csoportjellemzők 

alapján a fenti csoportokat. 
 

 
 
 

Ismertesse, hogy milyen működésekre 

specializálódtak a következő szövetek: 

osztódó szövet és állandósult szövetek: 

bőrszövet, táplálékkészítő alapszövet és 

szállítószövet. 

Vizsgáljon fénymikroszkóppal növényi szövet 

preparátumot, készítsen bőrszövet nyúzatot 

(pl. hagyma allevél). Vizsgáljon sejtüreget és 

kristályzárványt. Értelmezze a látottakat. 

 

 
 
 
 

Rajzolt ábrán tudja értelmezni a harasztok és 

a zárvatermők kétszakaszos egyedfejlődésé-

ben az ivaros és az ivartalan szakaszok ará-

nyát, és ennek fejlődéstörténeti jelentőségét. 

Ismertesse és ábrán ismerje föl a kettős 

megtermékenyítés folyamatát. 
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- Gyökér, szár, 

levél 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Virág, termés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.4. Az állatok 

szövetei, szapo-

rodása, viselke-

dése 

- Szövetek 

Ismertesse a gyökér, a szár és a levél 

alapfunkcióit. 

 
Ismerje fel egyszerű, sematikus rajzon a gyö-

kér hossz- és keresztmetszetét, a kétszikű és 

egyszikű lágyszár keresztmetszetét, a fás szár 

keresztmetszetét, a kétszikű levél keresztmet-

szetét, tudja magyarázni a látottakat. 

Magyarázza a fás szár kialakulását, az 

évgyűrűk keletkezését. 

 
Vizsgáljon mikroszkópban gázcserenyílást és 

értelmezze a látottakat. Figyelje meg a víz útját 

színes tintába mártott fehér virágú növényen. 
 

 
 
 
 

Ismertesse a virág biológiai szerepét és ré-

szeit. Ismertesse az egyivarú és a kétivarú vi-

rág, az egylaki és a kétlaki növény fogalmát. 
 

 
 

Ismertesse a virágos növények fajfenntartó 

működéseit (mag-, illetve termésképzés, vege-

tatív szervekkel történő szaporodás). Ismer-

tesse az ivaros és az ivartalan szaporítás elő-

nyeit és hátrányait. Ismertesse a növények 

főbb ivartalan szaporítási módjait (tőosztás, 

dugványozás, oltás, szemzés, klónozás). 

Ismertesse a csírázás külső és belső feltételeit 

egy csírázási kísérlet kapcsán. 

Ismertessen hormonális hatásra bekövetkező 

növényi életműködéseket (gyümölcsérés). 
 

 
 
 
 

Magyarázza, hogy milyen működésekre spe-

cializálódtak a következő szövetek: hámszö-

vet (működés és felépítés szerint is), izom-

szövet, kötőszövet és idegszövet, és ez ho-

gyan tükröződik a felépítésükben. 

Jellemezze a gyökér, a szár, a levél fel-

építését és működését, módosulásait. 

Mondjon példát módosult szervekre. 

Kövesse egy talajból felvett vízmolekula 

atomjainak sorsát a növényben. 
 

 
 
 
 

Ismertesse a folyadékszállítás kémiai és 

fizikai hajtóerőit, hozza összefüggésbe a 

gyökér, szár és levél felépítésével. 

Értelmezze, hogy a gázcserenyílások mű-

ködése hogyan függ össze a zárósejtek fel-

építésével, turgorával és az ozmózis jelen-

ségével. 

Kövesse a gázcserenyíláson át felvett szén- 

dioxid-molekula sorsát a növényben. Értel-

mezzen növényi anyagszállítással kapcsola-

tos kísérletet. 

Hozza összefüggésbe a nappalhosszúság vi-

rágképzésben betöltött szerepét az eredeti élő-

hely, illetve a megváltoztatott élőhely (pl. ho-

nosítás) nappalhosszúságával. 

Tudjon kapcsolatos teremteni a virág és a 

termés részei között. 

Ismertesse a hormonok szerepét a növények 

életében, értelmezzen az auxin hatására vo-

natkozó kísérleteket (Paál Árpád). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismerje fel fénymikroszkópi fényképen a kö-

vetkező szöveteket: többrétegű elszarusodott 

laphám, csillós hám, vázizom, csontszövet, 

üvegporc, emberi vér. 
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- Szaporodás- 

egyedfejlődés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Viselkedés 

Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen a 

következő szöveteket: többrétegű elszaruso-

dott laphám, vázizom, csontszövet, idegszövet, 

emberi vér. 

Ismertesse a petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, 

a hímnősség és a váltivarúság, az ivari kétala-

kúság, az embrionális és posztembrionális fej-

lődés fogalmát. 

Vonjon párhuzamot példák alapján az életkö-

rülmények és a szaporodási mód között (ivaros, 

ivartalan, külső és belső megtermékenyítés, 

szaporodási rendszerek, az ivadékgondozás és 

az utódszám 

összefüggése). 

Tudjon példát az ivartalan szaporodásra és a 

regenerációra. 

Példák alapján ismertesse az önfenntartással 

kapcsolatos viselkedéseket (tájékozódás, 

komfortmozgás, táplálkozási magatartás, me-

nekülés). 

Példák alapján ismertesse a fajfenntartással 

kapcsolatos viselkedéseket (a partner felke-

resése, udvarlás-nász, párzás, ivadékgondo-

zás, önzetlenség, agresszió). 

Jellemezze az alábbi magatartásformákat: 

reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, 

társítások, belátásos tanulás. 

Tudjon ezekre példát hozni, illetve példákból 

ismerje fel ezeket. 

 

 

4. Az emberi szervezet 9 óra 
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4.1. Homeosztázis Ismertesse a homeosztázis fogalmát, 

jelentőségét. 
Értelmezze, hogy a beállított értékek maguk 

is változnak. 

Magyarázza az egészséget, mint a normális 

tartományon belül visszaálló homeosztázist. 

4.2. Kültakaró 

4.2.1. Bőr 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.2. Sza-

bályozás 

 
Ismertesse a bőr funkcióit (védelem, hősza-

bályozás érzékelés: fájdalom, tapintás, nyo-

más, hőingerek). 

Ismertesse a bőr szöveti szerkezetét, 

mirigyeit és azok funkcióit, és ábrán 

azonosítsa a bőr részeit. 

Magyarázza a hám megújulását. Ismer-

tesse a bőr hajszálereinek szerepét a testhő-

mérséklet szabályozásában és az 

anyagforgalomban. 
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4.2.3. A bőr 

gondozása, 

védelme 

Ismertesse a bőr festéksejtjeinek működését, 

a napsugárzás hatását a bőrre, a napozás 

egészségtani vonatkozásait, a védekezést. 

Tudja, mit jelent a bőr tisztán tartása, kozme-

tikázása, a bőrápolás, hajápolás 

Tudja, mi az anyajegy, a szemölcs, hogyan 

alakul ki a mitesszer, a pattanás, vízhólyag, 

vérhólyag és mi a teendő velük. 

Tudja, hogy miért veszélyes az égési sérülés. 

Tudjon égési sérülést ellátni. 

 

4.3. A mozgás 

4.3.1. Váz-

rendszer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3.2. Izom-

rendszer 

Ismertesse a csontváz biológiai funkcióit. Is-

mertesse a gerincoszlop tájékait, a mellkas, 

az agykoponya és az arckoponya csontjait 

(orrcsontot, járomcsontot, felső és alsó áll-

csontot), tudjon az arcüreg szerepéről. Rajzolt 

ábrán ismerje fel ezeket. Magyarázza a gerinc-

oszlop kettős S alakját. 

Ismertesse a csont kémiai összetételét (szerves 

és szervetlen alkotók), ezek szerepét, hozza 

összefüggésbe arányuk változását az életkorral, 

a fiatalkori és időskori csontsérülésekkel. 

Ismertesse egy lapos és egy hosszú csöves 

csont szerkezetét a megfelelő funkciókhoz 

kötve. Ismerje fel a csigolya részeit. 

Tudjon példát mondani a csontok összenövé-

sére, varratos, porcos és ízületes kapcsolódá-

sára, magyarázza, hogy ezek milyen mozgást 

tesznek lehetővé az adott helyeken. Ismerje 

fel rajzon az ízület részeit. Tudja, hogy a csi-

golyák milyen funkciókat töltenek be. 

Ismertesse a függesztőövek funkcióját, csont-

jait, a gerincesek ötujjú végtagtípusának 

csontjait. 

Hasonlítsa össze a férfi és a női csontvázat, 

magyarázza a különbséget. 

Tudja a helyét és funkcióit a következő iz-

moknak: gyűrű alakú záróizmok, mimikai iz-

mok, bordaközi izmok, mellizom, hasizmok, 

gátizmok, rekeszizom, végtagok hajlító- és 

feszítő izmai, fejbiccentő izom. 

Ismertesse a vázizom felépítését: izomsejt, 

izomrost, izompólya, inak. 

Ismertesse miért fontos a bemelegítés, 

hogyan szüntethető meg az izomláz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarázza az izom saját energiatároló és 

oxigéntároló molekuláinak szerepét. 

Ábra segítségével magyarázza el a gerinces 

vázizomrost összehúzódását (aktin és miozin). 

Értelmezze a Ca
2+

-ion és az ATP szerepét. 

Értse az izomláz kialakulásának okait. 



 
 
 
 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
Középszint Emelt szint 

4.3.3. Sza-

bályozás 

4.3.4. A mozgás 

és mozgási rend-

szer egészség-

tana 

Tudja, hogy a vázizmok akaratlagos moz-

gásai agykérgi funkciókhoz kötöttek. Is-

mertesse a mozgási szervrendszer 

gyakoribb betegségeit és ellátásuk módját 

(elemi elsősegélynyújtás): törés, gerincsérü-

lés, ficam, rándulás, ízületi gyulladás, húzó-

dás, lúdtalp, bokasüllyedés, gerincferdülések, 

illetve ezek megelőzésének lehetőségei. 

Ismertesse a csípőficam szűrésének fontossá-

gát és korrigálásának lehetőségeit. Ismertesse 

az életmód szerepét a betegségek 

és a sérülések megelőzésében. 

Ismertesse a testépítés során alkalmazott táp-

lálékkiegészítők káros hatásait. Ismertesse a 

testedzés jelentőségét, típusait (erőnléti, ügyes-

ségi, állóképességet fokozó). Ismertesse 

a mozgás szerepét a testsúly szabályozásában. 

 

 

 

 

 

Értelmezze, hogy valamennyi izommozgás 

alapvető háttere az izomtónus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12. évfolyam 
 

 

 

Tematikai egység Összes óraszám Tananyag Ellenőrzés Ellenőrzés 

4. Az emberi szerve-

zet 

32 30 1 1 

4.4. A táplálkozás                4  

4.5. A légzés               4 

4.6. Az anyagszállítás               4 

4.7. A kiválasztás               3 

4.8. A szabályozás             10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9. Szaporodás és 

egyedfejlődés 

               5  

 



5. Egyed feletti szer-

veződési szintek 

14 12 1 1 

5.1. Populáció                3  

5.2. Életközösségek               3 

5.3. Bioszféra               2 

5.4. Ökoszisztéma               2 

5.5 Környezet- és ter-

mészetvédelem 

 

              2 

6. Öröklődés, válto-

zékonyság, evolúció 

 

16 14 1 1 

6.1. Molekuláris ge-

netika 

 

               4  

6.2. Mendeli genetika 

 

              4 

6.3. Populációgene-

tika és evolúciós fo-

lyamatok 

              4             

6.4. A bioszféra evo-

lúciója 

 

               2 

Órák 60 54 3 3 

 

 

6. Öröklődés, válto-

zékonyság, evolúció 

18 16 1 1 

6.1. Molekuláris ge-

netika 

               5  

6.2. Mendeli genetika               5 

6.3. Populációgene-

tika és evolúciós fo-

lyamatok 

              4             

6.4. A bioszféra evo-

lúciója 

               2 

Órák 64 58 3 3 

 

 

    

     
 



 

 

4.4. A táplálkozás 

4.4.1. Táp-

lálkozás 
 

 
 

4.4.2. Emésztés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.3. Fel-

szívódás 
 

 
4.4.4. Sza-

bályozás 

 
 

Tudja a táplálkozás jelentőségét, és értse 

folyamatait. 

Tudja, hogy mi a különbség a táplálék és 

tápanyag között. 

Ismerje fel ábrán az emésztőrendszer részeit, 

tudja biológiai funkcióit. 

Ismertesse a máj szerepét az emésztőnedv- 

termelésben, a fehérje-, glükóz- és glikogén-

szintézisben, a raktározásban és a méregte-

lenítésben. 

Ismerje fel a fog részeit, a fogképletet. 

Ismertesse a szájápolás higiéniáját, a 

fogszuvasodás megelőzését, kezelését. 

Ismertesse a rendszeres fogorvosi 
szűrővizsgálat jelentőségét. 

Ismertesse az emésztőnedveket, termelődési 

helyüket és szerepüket a fehérje, a szénhidrát, 

a zsír és a nukleinsav emésztésének folyamatá-

ban. 

Értelmezzen a hasnyál vagy a gyomornedv 

hatását bemutató kísérletet. 

Ismertesse a bélbolyhok helyét, és tudja 

működésük lényegét. 

Ismertesse a bélperisztaltika fogalmát. 

Tudja, hogy mi válthatja ki az éhség-, 

szomjúságérzetet és a tápcsatorna reflexes 

folyamatait (nyál- és gyomornedvtermelés, 
hányás, nyelés). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kövesse a táplálékkal felvett fehérje, 

szénhidrát és zsír alkotó részeinek útját a 

szövetekbe történő beépülésig, illetve a 

felhasználásig. 
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4.4.5. Táp-

lálkozás 

egészségtana 

Magyarázza a minőségi és mennyiségi 

éhezés fogalmát. 
 
 

Ismertesse a fehérjék, szénhidrátok, zsírok, 

növényi rostok, ásványi anyagok (nyomele-

mek), vitaminok természetes forrásait, tudja, 

hogy hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk ká-

ros következményekkel jár. 
 

 
 

Figyelje meg az élelmiszerek csomagolásán 

feltüntetett összetevőket és magyarázza a le-

hetséges kockázati tényezőket, táblázat segít-

ségével. 

Megfelelő táblázat segítségével állítsa össze 

egy könnyű fizikai munkát végző fogyókúrázó 

napi étrendjét 

Elemezze a tápcsatorna megbetegedéseiben 

kockázati tényezőit (helytelen életmód, hely-

telen fogápolás, kóros stressz, túlzott alkohol- 

és gyógyszerfogyasztás, nem az életmódnak-

szükségleteknek megfelelő étkezés, túltáp-

láltság és a környezet mikroorganizmusai, 

vegyszerei, valamint veleszületett hajlam, és 

a környezet káros hatása). 

Magyarázza, hogyan változnak az étrendi 

elvárások tevékenységtől, kortól, nemtől és 

állapottól (terhesség, szoptatás) függően. 

Ismertesse az élelmiszer- és ételtartósítás 

alapvető szabályait. 

Ismertesse az egyes vitaminok élettani jelentő-

ségét. (D-, E-, K-, A-, B  -, B  -, B    -C 
1      6      12 

vitamin és folsav). 

Ismertesse az alapanyagcsere fogalmát. 
 

 
 
 
 

Értelmezze, miért járhatnak a májbetegségek 

együtt sárgasággal. 

4.5. A légzés 

4.5.1. Légcsere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2. Gázcsere 

 
Ismertesse a légzőrendszer funkcióit. Ismer-

tesse a légzőrendszer szerveit, beleértve a lég-

csövet, hörgőket, hörgőcskéket és a 

léghólyagocskákat. 
 
 
 
 
 

 
Magyarázza a légcsere, a gázcsere és a sejt-

légzés összefüggéseit. Magyarázza meg a be-

légzés és kilégzés folyamatát a mellhártya, re-

keszizom, bordaközi izmok szerepének fel-

tüntetésével. 

Ismertesse a vitálkapacitás fogalmát. 

 
Ismertesse a légzési perctérfogat fogalmát. 

Elemezze a légzési térfogatváltozásokat és a 

légző-mozgásokkal kapcsolatos 

nyomásváltozásokat bemutató grafikont. 

Magyarázza meg a mellkasi és hasi légzést. So-

roljon fel légzési segédizmokat, tudja hogy 

ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő. 

A Donders-modell ábráján tudja értelmezni a 

légzőműködéseket. 



 
 
 
 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
Középszint Emelt szint 

 
 
 
 
 
 

 
4.5.3. 

Hangképzés 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.4. Sza-

bályozás 

 
4.5.5. A légzés 

és a légzőrend-

szer egészség-

tana (elsősegély-

nyújt ás) 

Hasonlítsa össze aktív sportoló és nem 

sportoló fiúk és lányok vitálkapacitását 

bemutató táblázat értékeit. Adjon ma-

gyarázatot az eltérésekre. 

Határozza meg a légzésszámot nyugalomban 

és munkavégzés után, magyarázza az eltérést. 

Ismerje fel ábrán a gége alábbi részeit: 

pajzsporc, gégefedő, hangszalagok. 

Ismertesse a hangszalagok szerepét a 

hangképzésben. 
 

 
 
 
 

Magyarázza, hogy a légzés szabályozásában 

milyen szerepet játszik a vér szén-dioxid kon-

centrációja. 

Ismertesse az orron át történő belégzés 

előnyeit a szájon át történő belégzéssel 

szemben. 
 

 
 
 

Ismertesse a légzőrendszert károsító tényező-

ket és a légzőrendszer gyakori betegségeit 

(légúti és rákos megbetegedések, asztma). 

Indokolja a tüdőszűrés jelentőségét. Ma-

gyarázza, miért jár gyakran együtt a to-

rokgyulladás középfülgyulladással. 

Magyarázzon kísérletet a cigarettázás során 

keletkező anyagok kimutatására. 

 
 
 
 
 
 

 
Tudja, mely porcok között feszülnek ki a 

hangszalagok. 

Tudja, mitől függ a keletkezett hang erőssége, 

magassága, mi befolyásolja a hangszínt. Ismer-

tesse a tüdőben és a szövetekben folyó 

gázcserét a diffúzió alapján (a 

parciálisnyomás-viszonyok 

figyelembevételével). 

Ismertesse a légzésszabályozásban a ke-

moreceptorok és a mechanoreceptorok 

szerepét. 

Kapcsolja össze fizikai ismereteivel a légmell 

és a keszonbetegség kialakulását. 
 

 
 
 
 

Hozza összefüggésbe a tüdő- léghólya-

gocskák felületi feszültségét a dohány-

zással. 

4.6. Az 

anyagszállítás 

4.6.1. A 

testfolyadékok 

 

 
 

Ismertesse a vér, szövetnedv, nyirok összeté-

telét, keletkezésüket, kapcsolatukat, a teljes 

vértérfogat mennyiségét, a sejtes elemek és a 

vérplazma arányát, a vérplazma fő alkotóré-

szeit és jelentőségüket. 

Ismertesse a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek 

és a vérlemezkék szerepét, keletkezésük he-

lyét, a normál értéktartománytól az eltérés 

okait, és következményeit. 

Ismertesse a vérzéscsillapítás módjait. 

 
Ismertesse a vérszegénység lehetséges okait. 

 

 
 

Ismertesse a hemoglobin fő részeit (hem: 4 

db N-tartalmú gyűrű, Fe, globin: fehérje). Is-

mertese, hogy mi okból változhat a vér ké-

miai összetétele (pH, glükózszint). 

 
Ismertesse a sérült érfal, a vérlemezkék, a 

trombi, a fibrin, a kalciumion szerepét a 

véralvadás folyamatában, tudja, hogy a fo-

lyamathoz K-vitamin szükséges. 

Hozza összefüggésbe ezeket a vérzékenység 

kialakulásával. 
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4.6.2. A szöveti 

keringés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.3. A szív és 

az erek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6.4. Sza-

bályozás 
 

 
 
 

4.6.5. A kerin-

gési rendszer 

egészségtana, el-

sősegélynyújtá s 

Ismertesse a vér, a szöveti folyadék és a 

nyirok kapcsolatát; a szöveti folyadék sze-

repét, mint a sejtek közötti anyagcsere he-

lyét. 
 

 
 

Magyarázza a hajszálerek keringési jel-

lemzőit, funkcióját az anyagcserében. 

 
Értse a nyirokkeringés lényegét, a 

nyirokcsomók jelentőségét 
 

 
Ismertesse a szív felépítését és működését. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse, hogy mi a koszorúerek feladata, 

hogy miért életveszélyes ezek elzáródása. 

Tudja a vérnyomás fogalmát és normál 

értékét. 

Tudjon pulzust és vérnyomást mérni. Ismer-

tesse a lép helyét és szerepét. Ismertesse, 

hogy élettanilag milyen hatások 

emelik, vagy csökkentik a pulzusszámot és 

vérnyomást. 

Magyarázza a véreloszlás megváltozásának 

élettani funkcióját. 

Ismertesse a helytelen életmód hatását az ér-

elmeszesedés, visszértágulat, a trombózis, a 

vérnyomás-ingadozás, szívritmuszavar és az 

infarktus kialakulására, ismertesse ezek fogal-

mát. 

 
Értse a testedzésnek és a helyes táp-

lálkozásnak a keringési rendszer 

egészségére gyakorolt hatását. 

Tudjon alapvető sebellátási módokat, tudja 

ellátni a kisebb vérzéssel járó sérüléseket. 

Ismertesse a nyirokrendszer felépítését. 
 

 
 
 

Ismertesse, hogy milyen mechanizmus 

mozgatja a folyadékot a nyirokerekben. 

Hozzon példát a kapillárisok szerepére a 

különböző szervekben: vese, vékonybél, agy, 

máj. 

Ismertesse a szövetnedv áramlási 

mechanizmusát a vérnyomás és a plaz-

mafehérjék ozmotikus nyomásának vi-

szonya alapján. 

Grafikonon elemezze a vérnyomás változá-

sát, a véráramlás sebességét, az erek kereszt-

metszetének alakulását ábrázoló görbéket. Is-

mertesse a szívfrekvencia, verőtérfogat, perc-

térfogat értékeit. Végezzen alapvető számítá-

sokat ezekkel az adatokkal. Értelmezze, mi-

lyen tényezők segítik a vénás áramlást. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse a szinuszcsomó és a pitvar-kamrai 

csomó helyzetét, funkcióját. 

4.7. A kiválasztás 

4.7.1. A vizelet-

kiválasztó rend-

szer működése 

 
Hasonlítsa össze a kiválasztás és az 

elválasztás funkcióját 

 
Ismertesse a bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a 

vese szerepét a kiválasztásban. 
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4.7.2. Sza-

bályozás 

 
4.7.3. A kivá-

lasztó szerv-

rendszer 

egészségtana 

Sorolja fel, és ábrán ismerje fel a vize-

letkiválasztó rendszer főbb részeit. 

 
Tudja, hogy a vesében víz, glükóz, sók, kar-

bamid visszaszívása; gyógyszerek, ionok (pl. 

hidrogénion) kiválasztása történik. 
 

 
Ismertesse a vizelet főbb összetevőit: víz, kar-

bamid, Na
+

, K
+

, CI
- 

ionok, gyógyszerek, hor-

monok. 

Tudja, hogy mi és hogyan befolyásolja a 

vizelet összetételét és mennyiségét. 

 
Magyarázza, hogy egészséges emberben 

miért nem lehet fehérje, glükóz és vér a 

vizeletben. 

 
Indokolja a folyadékbevitel jelentőségét a 

vesekőképződés megelőzésében. Ismer-

tesse a művesekezelés jelentőségét. 

Ismertesse a kiválasztás három fő részfolya-

matát: szűrletképzés, visszaszívás, kiválasz-

tás (exkréció). 

Ismertesse a nefron működését: vesetestecske 

(tok, hajszálérgomolyag), csatornák, a csatorna 

falát behálózó hajszálerek, funkcióit, a szűrlet-

képzés az aktív és passzív transzport folyama-

tait. 

Elemezze a vizeletképződés folyamatát a vér, 

a tokban és a csatornában lévő folyadék, vala-

mint a vizelet összetétele alapján. 
 

Ismertesse a vazopresszin (ADH) és 

aldoszteron szerepét a folyadéktérfogat és 

sóháztartás szabályozásában 

4.8. A szabályozás 

4.8.1. Ideg-

rendszer 
 

 
- Információel-

mél eti vonatko-

zások 

- Sejtszintű 

folyamatok 

 
Hasonlítsa össze az irányítás két alapfor-

máját, a szabályozást és a vezérlést. 
 

 
Értse a visszacsatolások szerepét a 

szabályozásban 

 
Ismertesse az idegsejt felépítését, változatos-

ságát és funkcióját (az ingerület keletkezését, 

vezetését, valamint más sejtekre való tovább-

adását). 

Ismerje, hogy az élő sejtek membránjának 

két oldalán az ionok koncentrációja nem azo-

nos, és ez potenciálkülönbséget alakít ki. 

Tudja, hogy az idegsejt membránpotenciáljá-

nak változásai az axoneredésnél tovaterjedő 

csúcspotenciált válthatnak ki. 

Ismertesse az inger, az ingerküszöb fogalmát, 

példával igazolja, hogyan változhat ez meg a 

külső és belső környezeti hatásokra. 

Ismertesse a receptor, a receptornak megfe-

lelő (adekvát) inger fogalmát, típusait 

(mechanikai, kémiai, fény, hő). 

 
Ismertesse különböző korok elgondolásait, 

modelljeit az idegrendszer működéséről (vi-

asztábla, mechanikus gőzgép, telefonköz-

pont, számítógép). 
 

 
 
 

Magyarázza a kémiai és az elektromos 

potenciálok összefüggését az ionmozgá-

sokkal. 

 
Értse a helyi (lokális) és a tovaterjedő 

potenciál kialakulásának feltételeit. 
 

 
 
 
 
 

Tudja, hogy az inger erőssége a csúcspotenciál 

hullámsorozat szaporaságában kódolt. 
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- Szinapszis 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Az ideg-

rendszer ál-

talános jel-

lemzése 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Gerincvelő 
 
 
 
 
 
 

- Agy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Testérző 

rendszerek 

Ismertesse a szinapszis fogalmát, magyarázza 

a serkentő vagy gátló hatást az átvivő anyag 

(vagy más molekulák) és a receptor kölcsönha-

tásával. 
 

 
 
 
 

Ismertesse a központi, környéki idegrendszer, 

az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér- és szür-

keállomány fogalmát, a testi 

(szomatikus), vegetatív idegrendszer 

jelentését. 

Ismertesse az idegrendszer működésének fő 

folyamatait, és az ezt megvalósító sejttípuso-

kat (receptorsejt, érzőidegsejt, asszociációs 

sejtek, mozgatóidegsejt) 

Készítsen rajzot a gerincvelő keresztmetszeté-

ről és ábrázolja a gerincvelői idegek eredését. 

Hasonlítsa össze a reflexív és a reflexkör fogal-

mát. Ismerje fel ábrán és tudja magyarázni a 

bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek ref-

lexkörét, funkcióját. 

A mozgatóműködések példáján mutassa be 

az idegrendszer hierarchikus felépítését. 

Tudja, hogy az idegrendszer központi része 

csontos tokban, agy-gerincvelői folyadékkal 

és agyhártyákkal védetten helyezkedik el. 

Ismertesse a gerincvelő főbb funkcióit 

(izomtónus kialakítása, védekező 

mechanizmusok, a bőr reflexes érszűkülete, 

ill. nemi szervek vérbősége). 

Váltson ki térdreflexet, és magyarázza 

funkcióját. 

Ismerje fel (rajzolt ábrán) az agy nyílirányú 

metszetén az agy részeit (agytörzs/nyúltvelő, 

híd, középagy/, köztiagy /talamusz, hipotala-

musz/, kisagy, nagyagy). 
 
 
 
 
 

 
Tudja, hogy az elsődleges érzőkéreg sérülése 

a tudatosuló érzékelés kiesését jelenti. 

Ismertesse az ingerület átadásának lehetséges 

típusait (szinaptikus, nem szinaptikus). 
 

 
Tudja, hogy a drogok és egyes mérgek ho-

gyan hatnak a szinapszis működésére (jelát-

vivő anyag működésének fokozása, vissza-

vételének gátlása, receptormódosítás. 

Magyarázza az idegsejt hálózatok spontán ak-

tivitásának funkcióját (biológiai ritmusok). 
 

 
 
 

Tudja, hogy az agytörzsi hálózatos állomány 

és az agykérgi oszlopok is idegsejthálózatok. 
 

 
Ismertesse a gliasejtek és a velőshüvely főbb 

funkcióit (táplálkozás, szigetelés), hozza ösz-

szefüggésbe az ingerület vezetési sebességével 

és az SM (szklerózis multiplex) betegség ki-

alakulásával. 

 
Tudjon a jobb és bal agyfélteke eltérő 

funkcióiról. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse az agytörzsi hálózatos állomány 

működéseit, az agykéreggel való kapcsolatát 

hozza összefüggésbe az alvásébrenléttel és a 

kómával. 

Tudja, hogy az álomalvás életszükséglet. Is-

mertessen elméleteket az alvás funkcióival 

kapcsolatosan. Értelmezze az agykéreg 

működését az agykérgi oszlopok fogalmának 

segítségével. 

Tudja, hogy az érzőpályák kéreg alatti 

központjaiban már előzetes feldolgozás is 

történik (pl. talamusz = kéreg alatti látó-

központ). 
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- Érzékelés 
 
 
 
 
 
 

- Látás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hallás és 

egyensúlyérzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Kémiai 

érzékelés 
 

 
 

- Testmozgató 

rendszerek 

Ismertesse a bőr (mechanikai, fájdalom, hő, 

kemoreceptorok) és a belső szervek recepto-

rait. 

Értelmezzen kétpontküszöb térképet. 

Értse az érzékszervek működésének általános 

elveit: (adekvát) inger, ingerület, érzet. Ismer-

tesse az érzékcsalódás (illúzió, 

hallucináció) fogalmát, és hogy kiváltásukban 

pszichés tényezők és drogok is szerepet 

játszhatnak. 

Ismertesse és ábrán ismerje föl a szem alapvető 

részeit, magyarázza ezek működését, a szem-

üveggel korrigálható fénytörési 

hibákat, a szürke- és a zöldhályog lényegét. Is-

mertessen egyszerű kísérleteket a vakfolt, a 

színtévesztés, a látásélesség és a térbeli 

tájékozódás vizsgálatára. 

Próbálja ki és magyarázza a pupillareflexet. 

 
Értse a pupilla akkomodációs és szemhéjzáró 

reflex funkcióit. 

Ismertesse a távolságészlelés módjait, 

támpontjait. 

Ismerje föl rajzon a külső-, a közép- és a 

belső fül részeit. 

 
Értelmezze a dobhártya és a hallócsontocs-

kák működését, a szabályozás lehetőségét. 

Értelmezzen kísérletet a hangirány 

érzékelésének bemutatására. 

Ismertesse a zajszennyeződés forrásait, 

halláskárosító-pszichés hatását. Ismer-

tesse a tömlőcske és zsákocska, a 

három félkörös ívjárat szerepét. 

 
Ismertesse a nyúltvelői kemoreceptorok szén- 

dioxid-érzékenységét, hatásukat a légzésre. Is-

mertesse a szaglóhám, az ízlelőbimbók 

szerepét az érzékelésben. 

Magyarázza, hogy alapvetően motivációs ál-

lapotok irányítják és aktiválják magatartásun-

kat. Ismertesse az akaratlagos mozgások szer-

veződésében az agykéreg és a kéreg alatti 

magvak szerepét. Magyarázza a mozgatópá-

lyák kereszteződéseinek funkcionális követ-

kezményeit. Ismertesse a kisagy fő funkcióját 

(mozgáskoordináció). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse a szem részletes felépítését és 

működését (sugárizom működése, csapok, 

pálcikák elhelyezkedése, működése). 

 
Ismertesse a kép- és színlátás, a fényerősség- 

érzékelés fizikai és élettani alapjait. 

 
Ismertesse a látórendszer kapcsolatait az 

egyensúlyérzékkel. 
 
 
 
 
 

Ismertesse a hallószerv részletes felépítését 

és működését (Corti-szerv, alaphártya, szőr-

sejtek). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse a helyzetérzékelés receptorainak 

(tömlő, zsákocska, három félkörös ívjárat, 

izomorsó, ínorsó) működését. 
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- Vegetatív érző 

és mozgató rend-

szerek 
 

 
 
 
 

4.8.2. Az 

emberi maga-

tartás bioló-

giai- pszicho-

lógiai alapjai 

- A magatartás 

elemei 

- Öröklött 

elemek 
 

 
 
 

- Tanult elemek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Emlékezés 

Tudja, hogy alkohol hatására ez az egyik 

leghamarabb kieső funkció. 

Értelmezze milyen folyamatok szabályozását 

jelenti a vegetatív működés, hogyan valósul 

ez meg. 

Ismertesse a szembogár (pupilla), a vázizom, 

a bél, a szív és a vérerek szimpatikus és para-

szimpatikus befolyásolásának következmé-

nyeit. 
 
 
 
 
 
 
 

Hasonlítsa össze az öröklött és tanult 

magatartásformákat. 

Tudja, hogy az öröklött magatartási elemek 

hátterében feltétlen reflexek is állnak. Hoz-

zon példákat az emberi magatartás 

öröklött elemeire (szopóreflex, érzelmet 

kifejező mimika, agresszió). 

Értelmezze a tanulás fogalmát a viselkedés 

megváltozása alapján. 
 

 
 
 

Feltételes reflexeket hozza összefüggésbe a 

fájdalmas ingerekre fellépő vérnyomás- növe-

kedéssel, szívfrekvencia-fokozódással, féle-

lemmel, drogtoleranciával. Világítsa meg a ta-

nulás és az érzelmek kapcsolatát (megközelí-

tés-elkerülés, játék, kíváncsiság és unalom). 

Példákon mutassa be a tanulás kritikus szaka-

szait az egyedfejlődés során (bevésődés, járás, 

beszéd). 

Példákon mutassa be a megerősítés 

rászoktató vagy leszoktató hatását, a szokás, a 

rászokás és a függőség kialakulását. Lássa a 

család, az iskola, a hírközlés, reklám stb. sze-

repét a szokások kialakításában. Foglaljon ál-

lást a fentiekkel kapcsolatban. 

 

 
 

Ismerje fel ábrán a szimpatikus és a pa-

raszimpatikus idegrendszer anatómiai 

hasonlóságait és különbségeit. 

Ismertesse, hogyan valósul meg 

szervezetünkben a keringés, és a 

testhőmérséklet szabályozása. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismertesse az emberi viselkedés evolúciós 

(genetikai), ökológiai, kulturális alapjait. 
 
 
 
 
 

 
Ismertessen olyan kísérleti módszereket, ame-

lyek a feltételes reflex, az operáns tanulás és 

belátásos tanulás kutatására irányulnak. Ismer-

tesse módszerük korlátait. Hozzon példákat 

ezekre az ember viselkedéséből. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse az emlékezés szakaszait (kódolás, 

tárolás, előhívás), típusait, a memóriatárakat 

(szenzoros, rövid távú, hosszú távú memória) 

és az információfeldolgozás kontrollfolyama-

tait. 
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- A társas 

viselkedés 

alapjai 
 
 
 
 
 
 

- Pszichés 

fejlődés 

 
4.8.3. Az 

idegrendszer 

egészségtana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Drogok 
 
 
 
 
 
 

4.8.4. A 

hormonrendszer 

 
- Hormonális 

működések 
 

 
 
 

- Belső el-

választású 

mirigyek 

Hozzon példákat a társas kapcsolatokban 

megnyilvánuló vonzódásra és taszításra (pl. 

ivadékgondozás, rangsor), ezek formáira (pl. 

verbális) megnyilvánulására (pl. behódolás, 

fenyegetés). 

Hasonlítsa össze a csoportok közötti taszítás 

(agresszió), altruizmus megnyilvánulásait em-

berek és állatok esetében. 

Ismertesse az érzelmi fejlődés hatását az 

értelmi fejlődésre, hozza összefüggésbe a 

család szocializációs funkcióival. 

Értelmezze a fizikai, mentális és szociális 

jólét fogalmát. 

Ismertesse az életmód szerepét az 

idegrendszeri betegségek kialakulásának 

megelőzésében. Ismertesse a stresszbetegsé-

gek kialakulásának feltételeit. 

Tudja a fájdalomcsillapítás néhány módját, 

ezek esetleges veszélyeit. 
 

 
Ismertesse az idegrendszer néhány betegsé-

gét: agyrázkódás, migrén, epilepszia, szél-

ütés, agyvérzés. 

Ismertesse a pszichoaktív szerek főbb 

csoportjait, a kémiai és a viselkedési 

függőségek közös jellegzetességeit. 

Ismertesse a szülő, a család, a környezet fe-

lelősségét és lehetőségét a drogfogyasztás 

megelőzésében. 

Ismertesse a hormonrendszer működésének a 

lényegét, a hormontermelést és szabályozását. 

 
Hasonlítsa össze a hormonrendszer és az 

idegrendszer működését, tudja, hogy a 

hormonok hathatnak a viselkedésre is. 
 

 
Ismertesse az ember belső elválasztású 

mirigyeinek elhelyezkedését, az alábbi 

hormonok termelődési helyét és hatását: 

inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, 

oxitocin. 

Ábra alapján értelmezze a női nemi ciklus so-

rán végbemenő hormonális, valamint a méh-

nyálkahártyában, petefészekben és testhőmér-

sékletben végbemenő változásokat. Értse a 

hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjait. 

Magyarázza a társas kapcsolatokban 

megnyilvánuló vonzódás és taszítás 

lehetséges okait (csoportos kohézió, 

csoportszelekció, rokonszelekció). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az 

érzelmi-pszichikus működésekkel, hozza ösz-

szefüggésbe a pszihoszomatikus betegségek ki-

alakulásával. 
 

 
Magyarázza, hogy személyiségtényezők, tár-

sadalmi nyomás, biológiai faktorok is hozzájá-

rulhatnak egy betegség kialakulásához (anore-

xia, bulémia). 

Ismertesse az Alzheimer-kór, a Parkinson- 

kór megbetegedés lényegét. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más 

szervben más hatást fejthet ki (receptor kü-

lönbség) 

Magyarázza, hogyan befolyásolják a 

hormonok a szervezet szénhidrát- anyag-

cseréjét (adrenalin, inzulin, glükokortiko-

idok): só- és vízháztartását, kálcium-

anyagcseréjét. 

Ismertesse az alábbi hormonok termelődési 

helyét és hatását: agyalapi mirigy hormonjai, 

hipotalamusz hormonjai, mellékvesekéreg 

hormonjai. 
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- A hormon-

rendszer egész-

ségtana 

4.8.5. Az im-

munrendszer 

- Immunitás 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Vércsoportok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Az immun-

rendszer egész-

ségtana 

Magyarázza a belső környezet állandóságá-

nak a biztosítását az inzulin, trioxin és az ad-

renalin termelésén keresztül. Ábra alapján - a 

pajzsmirigy példáján - elemezze a hormonter-

melés szabályozásának alapelveit. 

Ismertesse a cukorbetegség lényegét, tüneteit 

és kezelési módjait. 
 

 
 
 

Értelmezze az antitest, antigén, immunitás 

fogalmát. 

Sorolja fel az immunrendszer jellemző 

sejtjeit (falósejtek, nyiroksejtek). Ismertesse a 

memóriasejtek szerepét a másodlagos immun-

válasz kialakításában. 

 
Magyarázza meg a gyulladás tüneteit, 

kialakulásuk okát. 

Ismertesse a falósejtek szerepét és a genny 

eredetét. 

Ismertesse az immunizálás különböző típusait 

(aktív, passzív, természetes, mesterséges). 

Minden típusra mondjon példát. Hozzon példát 

a Magyarországon kötelező védőoltásokra. 

Magyarázza a vírus és baktérium által 

okozott betegségek eltérő kezelésének az 

okát. 

Ismertesse Pasteur és Semmelweis 

tudománytörténeti jelentőségét. Is-

mertesse az AB0 és Rh- 

vércsoportrendszert. 

Ismertesse az anyai Rh-összeférhetetlenség 

jelenségét. 

Ismertesse a vérátömlesztés és a véradás 

jelentőségét. 

Ismertesse a szervátültetésekkel kapcsolatos 

gyakorlati és etikai problémákat 

Ismertesse a láz védekezésben betöltött 

szerepét és a lázcsillapítás módjait. 

 
Magyarázza az allergia (pl. asztma) ki-

alakulását, tudjon felsorolni allergén 

anyagokat, értse az allergiák és a kör-

nyezetszennyezés közti kapcsolatot. 

Tudja, hogy hormon nem csak belső elvá-

lasztású mirigyben jöhet létre, gyakorlatilag 

minden szerv képes előállítani hormont. 
 

 
Ismertesse a hormonhiányból vagy túlter-

melésből eredő rendellenességeket, a növe-

kedési hormon példáján. 
 

 
 

Hasonlítsa össze a nem specifikus és 

specifikus immunválaszt. 

Magyarázza a rendszer működésének a lé-

nyegét: az idegen anyag megtalálásának a 

módját, felismerését, az immunglobulinok 

jelentőségét, az idegen anyag megsemmisí-

tését. 

Ismertesse a vérszérum fogalmát. 

 
Ismertesse az autoimmun betegségek 

létezéséről és lényegét. 
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4.9. Szaporodás és 

egyedfejlődés 

4.9.1. Szaporító-

szervek 
 
 
 
 
 
 

4.9.2. Egyed-

fejlődés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- A szaporodás, 

fejlődés egész-

ségtana 

 

 
 

Ismertesse a férfi és női nemi szervek 

felépítését, működését, valamint a 

megtermékenyítés folyamatát. 

Ismertesse a nem meghatározottságát (kro-

moszomális, ivarmirigy általi, másodlagos, 

pszichés). Ismerjen fel ábráról petesejtet és 

hímivarsejtet és ezek részeit. 

Ismertesse az ember magzati fejlődésének és 

születésének fő szakaszait, a terhesség, szülés, 

a szoptatás biológiai folyamatait, a méhlepény 

és a magzatvíz szerepét. 

Ismertesse az ember posztembrionális fejlő-

désének szakaszait, ezek időtartamát és leg-

jellemzőbb változásait (tömeg- és hosszgya-

rapodás, fogak megjelenése, járás, beszéd, 

jellemző tevékenység, nemi érés, a gondol-

kodásmód változása). 

Ismertesse az akceleráció fogalmát. Ismer-

tesse az öregedés során bekövetkező bioló-

giai változásokat a szervezet, szervek szint-

jén. 

Tudjon különbséget tenni a klinikai és a 

biológiai halál fogalma között. 

Ismertesse az eutanázia biológiai és etikai 

vonatkozásait. 

Ismertesse a családtervezés különböző 

módjait, terhességi tesztek lényegét, a 

terhességmegszakítás lehetséges követ-

kezményeit. 

Ismertesse a meddőség gyakoribb okait és az 

ezeket korrigáló orvosi beavatkozások lénye-

gét, valamint a kapcsolódó etikai problémákat 

(mesterséges ondóbevitel, lombikbébi, bér-

anyaság, klónozás). 

Ismertesse a várandóság jeleit, a terhesgon-

dozás jelentőségét, a terhesség és szoptatás 

alatt követendő életmódot, a szoptatás elő-

nyeit a csecsemőre és az anyára nézve. 

Ismertesse, hogyan előzhető meg a nemi úton 

terjedő betegségek (szifilisz, AIDS, gombás 

betegségek). 

Ismertesse a rendszeres nőgyógyászati 

szűrővizsgálat jelentőségét. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarázza a magzati és anyai vérkeringés 

kapcsolatát. 
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5.1. Populáció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.1. Környe-

zeti kölcsönha-

tások 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2. Kölcsön-

hatások 

- Viselkedésbeli 

kölcsönhatások 

Ismertesse a populáció ökológiai és genetikai 

értelmezését. 

 
Ismertesse a populáció egyedszámának korlát-

lan és korlátozott növekedési modelljeit, értel-

mezze a környezet eltartó képességének fogal-

mát. 

Mondjon példát hirtelen elszaporodó (gradá-

ció) majd összeomló létszámú populációra. Is-

mertesse ezek mezőgazdasági szerepét (pl. sás-

kajárás), a védekezés módjait, a biológiai vé-

dekezés előnyeit. 

Értelmezzen emberi korfákat, vonjon le 

belőlük következtetéseket. 

Ismertesse a környezet fogalmát (élettelen és 

élő), a környezet időbeli (periodikus és előre-

haladó) és térbeli (horizontális, vertikális) vál-

tozását. 

Értelmezzen tűrőképességi görbéket: mini-

mum, maximum, optimum, szűk és tág tűrés. 

Hozza összefüggésbe az indikátor szerveze-

tekkel. 

Esettanulmány alapján ismerjen fel ösz-

szefüggéseket a környezet és az élőlény tű-

rőképessége között. 
 

 
 
 
 

Példákkal igazolja, hogy az élettelen környe-

zet legfontosabb tényezői - a fény, a hő, a víz, 

a levegő és a talaj - hogyan szabják meg az 

élőlények elterjedését. 

Ismertesse a talaj kialakulásának feltételeit. 

Ismertesse a trágyázás jelentőségét, a szak-

szerűtlen műtrágyázás lehetséges 

következményeit. 

Mutassa be példán, hogy egy faj elterjedését 

több környezeti tényező is befolyásolja. Ma-

gyarázza a peszticidek, mérgek 

felhalmozódását a táplálékláncban. 
 

 
 

Ismertesse a territórium, a rangsor, az önzet-

len és az agresszív magatartás, a rituális harc, 

a behódolás fogalmát, a társas kapcsolatok, pá-

rosodási rendszerek (csoportszerveződés) sza-

porodási viselkedés típusait. 

Értelmezze a statisztikus megközelítés, a 

valószínűség, az előfordulási gyakoriság 

fogalmát. 

Ismertesse a populáció jellemzőit 

(egyedszám, egyedsűrűség, koreloszlás, 

térbeli eloszlás). 

 
Hozza összefüggésbe az r- és a K-stratégia 

fogalmát a környezet állandóságával, az élő-

lény élettartamával és testnagyságával. Ma-

gyarázza ezeket grafikus ábrán. 
 

 
 
 

Ismertesse a környezet kitettségtől függő 

változását. 
 

 
Ismertesse a niche fogalmát. Magyarázza az 

élettani és az ökológiai optimum, az élettani 

és ökológiai niche különbségét. 

 
Ismertesse és magyarázza a hasonló igényű 

populációk kizáródásának elvét (Gauze elv). 

Hozza összefüggésbe az elvet a biológiai sok-

féleséggel és az evolúciós folyamatokkal. 

Ismertesse a testtömeg, a testfelület és az 

élőhely átlaghőmérsékletének az összefüg-

gését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Példákon keresztül mutassa be az állatok és az 

ember kommunikációja közötti különbségeket, 

az emberi nyelv sajátosságait. 
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- Ökológiai 

kölcsönhatások 

Tudjon ezekre példát hozni, illetve példákból 

ismerje fel ezeket. 
 

 
 
 
 

Ismertesse a szimbiózis, a versengés, az 

asztalközösség (kommenzalizmus,) az an-

tibiózis, az élősködés és a táplálkozási köl-

csönhatás (predáció) fogalmát, állati és nö-

vényi példákkal. 

Ismertesse az agresszív és az önzetlen visel-

kedés kialakulásának csoportszelekciós és 

rokonszelekciós hipotézisét. 

Alkosson véleményt az emberi agresszivitás 

eredetéről, szerepéről, kiváltó okairól, meg-

szüntethetőségéről. 

Hozza kapcsolatba a táplálkozási és élősködő 

kapcsolatokat a populációk létszámváltozásai-

val. 
 

 
Példákkal igazolja, hogy az egyes élő-

lénypopulációk közti kölcsönhatások 

sokrétűek. 

5.2. Életközös-

ségek (élőhelytí-

pusok) 

5.2.1. Az élet-

közösségek jel-

lemzői 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.2. Hazai 

életközösségek 

 

 
 
 

Értelmezze a szintezettség kialakulásának 

okát. 

 
Magyarázza az életközösségek időbeni 

változásait. 

 
Értelmezze a változások természetes és 

ember által befolyásolt folyamatát, ismertesse 

a szennyezés csökkentésének lehetőségeit. 
 
 
 
 
 

 
Jellemezzen egy iskolájához vagy lakóhelyé-

hez közeli terület élővilágát (élőhelytípusok, 

környezeti tényezők, talaj, uralkodó állat- és 

növényfajok, szintezettség, időbeni változá-

sok). 

A fajok és életközösségek jellemzésére 

használja a növényismeret- és állatismeret 

könyveket. 
 

 
 
 

Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül 

mutassa be az életközösségek előrehaladó 

változásait. 
 

 
Ismertesse a gyomnövény fogalmát, hozzon 

rá példát. 

 

 
 
 

Ismertesse a mintázat kialakulásának okait, 

értelmezzen egy ökológiai mintázatot bemu-

tató ábrát. 

Ismertesse a szukcesszió, az aszpektus, a 

kezdő (pionír), a zárótársulás és a leromlás 

(degradáció) fogalmát. 

Grafikonon vagy ábra segítségével értel-

mezze, hogyan változik az életközösség a szuk-

cesszió folyamatában. 

Értse, hogy egy életközösség sokfélesége 

produktivitása és stabilitása összefügg. Ér-

telmezze a szukcesszió tartós 

megszakadásának lehetséges okait (legeltetés, 

tavak kotrása). 

Hasonlítsa össze az alábbi élőhelytípusokat: 

cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös li-

geterdő, nyáras-borókás. 
 

 
Ismertesse és értékelje az ember szerepét át-

alakításukban (természetes erdők - faültetvé-

nyek, folyószabályozás, legeltetés). 

Ismertesse a szikes puszták jellemzőt, a 

szikes talaj kialakulásának feltételeit, a 

másodlagos szikesedést. 

Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait, 

jellemző környezeti sajátságaikat, az itt élő 

fajok természetvédelmi jelentőségét. So-

rolja fel a sziklagyepeket fenyegető fonto-

sabb károsító hatásokat. 

Ismertesse a fontosabb gyomtársulás- típu-

sokat (vetési, útszéli, vágástársulások), ki-

alakulásuk okait, jellemző fajait. 
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5.3. Bioszféra 

- Globális 

folyamatok 

 
Értelmezze a bioszférát ökoszisztémaként 

(Gaia). 

Soroljon fel és magyarázzon civilizációs 

ártalmakat (helytelen életmód, kábítószer- 

fogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás, 

vegyszerek károsító hatásai.) 

Tudjon példát mondani a természetes nö-

vény- és állatvilágot pusztító és védő emberi 

beavatkozásokra (pl. az esőerdők irtása, a mo-

nokultúrák hatása, kőolajszennyezés, nemzeti 

parkok, nemzetközi egyezmények). Hozzon 

példát hazai lehetőségeinkre és felelőssé-

günkre (pl. vásárlási szokások). Tudja, hogy a 

globális problémák között tartjuk számon a 

népességrobbanást, globális felmelegedést, 

hulladékproblémát, a savasodást, a tengerek- 

óceánok, édesvizek problémáit, az ózonpajzs 

csökkenését. Ismertesse, miért lehetnek ezek 

ökológiai válság tényezői. 

Magyarázza, hogyan függ össze az ökológiai 

válság társadalmi és gazdasági kérdésekkel. 

Ismertesse a városok ökológiai hatásait. Ismer-

tesse a közlekedés (úthálózat) ökológiai 

hatásait. 
 

 
Tudja, hogy a mennyiségi növekedésnek a Föl-

dön anyagi- és energetikai korlátai vannak. Is-

mertesse a fenntartható fejlődés fogalmát. 

5.4. Ökoszisztéma 
 

 
5.4.1. Anyag-

forgalom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.4.2. Energia-

áramlás 

Ismertesse az ökoszisztéma fogalmát, 

értelmezze az életközösséget ökoszisz-

témaként 

Értelmezze, és példák segítségével mutassa be 

a termelők, a lebontók és a fogyasztók szerepét 

az életközösségek anyagforgalmában és ener-

giaáramlásában. 

Fogalmazza meg a táplálkozási lánc és 

hálózat különbségét. 

Értelmezze a szén és az oxigén körforgásának 

útját: az autotróf és heterotróf lények szerepét, 

a humuszképződés lényegét, a szénhidrogén- 

és kőszénképződés okát, a karbonát-kőzetek 

keletkezését. Értelmezze az élőlények szerepét 

e folyamatokban. 

 

 
 
 

Értelmezze az ökoszisztéma tagjainak köl-

csönös egymásra utaltságát, a ragadozók sze-

repét a társulás stabilitásának fenntartásában. 

Elemezzen táplálékhálózatot. 

 
Ismertesse a foszfor körforgásában a tengeri 

madarak szerepét, a biológiai ciklusból való 

kilépés lehetőségét (foszfátüledék). 
 

 
 
 

Ábra segítségével elemezze a lebontó szerve-

zetek, a nitrogéngyűjtő, a nitrifikáló és a de-

nitrifikáló baktériumok szerepét a nitrogén 

körforgásában. 

Hasonlítsa össze a produkció, biomassza és 

egyedszám fogalmát. Értelmezzen „ökológiai 

produkció és energia piramist”. Értelmezze a 

biomassza és a produkció függését a globális 

éghajlati tényezőktől. 
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5.4.3. Biológiai 

sokféleség 
 Értelmezze a sokféleséget (diverzitást) a gé-

nek szintjén (pl. a heterozigótaság mértéke a 

populációban), a faj szintjén (pl. a fajok 

száma) és az ökoszisztéma szintjén (pl. a táp-

láléklánc szintjeinek száma). 

5.5. Környezet- és 

természetvédelem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Levegő 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Víz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Energia, 

sugárzás 

Ismertesse a természetvédelem fogalmát, a 

mellette szóló etikai, egészségügyi, kulturális 

és gazdasági érveket. 

Ismertesse a biológiai sokféleség meg-

őrzésének etikai, jogi és gyakorlati 

szükségességét, a természetvédelem le-

hetőségeit. 

Tudja, hogyan csoportosítjuk a védett te-

rületeket példákkal (természetvédelmi 

terület, tájvédelmi körzet, nemzeti park) 

Térképen ismerje fel hazánk nemzeti parkjait. 

Ismertesse a lakóhelyéhez legközelebb fekvő 

nemzeti parkot, ennek fontosabb értékeit. 

Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, a ki-

bocsátás és ülepedés, a határérték fogalmát. 

Tudja a fontosabb légszennyező anyagokat, 

ezek eredetét és károsító hatását (CO, CO  , 
2 
nitrogén-oxidok, ólom és ólomvegyületek, 

korom, por, halogénezett szénhidrogének). 
 

Ismertesse a savas esők okát és 

következményeit. 

 
Ismertesse az üvegházhatást, a hőszennye-

zést, a lehetséges következményeket. Foglal-

jon állást a teendőkről. Tudjon a teendőkről 

szmogriadó esetén. 

Értelmezze a vizek öntisztuló képességének 

magyarázatát, korlátait. 

Ismertesse a fontosabb vízszennyező anya-

gokat. Ismertesse az ivóvíz nyerésének mód-

jait, az ezeket a forrásokat fenyegető veszé-

lyeket. Értelmezze a „közműolló” fogalmát, 

a mechanikai és biológiai 

víztisztítás lényegét, lehetőségeit. Fogalmazza 

meg álláspontját a legfontosabb teendőkről. 

Ismertesse a hagyományos és az „alternatív” 

energiaforrásokat, a megújuló és a nem 

megújuló energia különbségét. 

Értelmezze az atomenergia felhasználásának 

lehetőségét és veszélyeit. Tudjon az energia-

takarékosság lehetőségeiről. 

Fejtse ki álláspontját a hazai ener-

giagazdálkodás lehetőségeiről. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudjon a szennyezés csökkentését ösztönző 

főbb gazdasági és jogi lehetőségekről (adók, 

tiltás, határérték, bírság, polgári per). Fogal-

mazza meg véleményét ezek hatékonyságáról. 

Magyarázzon kísérletet a környe-

zetszennyezés káros hatásai bizo-

nyítására. 
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- Talaj 
 

 
 
 

- Hulladék 

Magyarázza meg a talajerózió okait, csök-

kentésének lehetőségeit. Értelmezze a talaj 

romlásának, illetve javításának folyamatát. 

Ismertesse a hulladék típusait, kezelésük le-

hetséges módját. Lássa a szelektív gyűjtés 

előnyét, összefüggését a feldolgozással, új-

rahasznosítással. 

 

 

 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 18 óra 
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6.1. Molekuláris 

genetika 

6.1.1. Alapfo-

galmak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.2. Mutáció 

 

 
 

Ismertesse a gén és allél, a genetikai kód, a 

kromoszóma, a rekombináció, a kromatinfo-

nál és homológ kromoszóma fogalmakat. 

Fogalmazza meg az általános összefüggést a 

DNS bázissorendje, a fehérje aminosavsor-

rendje, térszerkezete és biológiai funkciója, 

valamint a tapasztalható jelleg között. Ábra 

alapján ismertesse a DNS megkettőződés fo-

lyamatát és a DNS → m RNS átírás (transz-

kripció) és a fehérje leolvasás (transzláció) 

főbb lépéseit. 

Ismerje annak jelentőségét, hogy a genetikai 

kód általános érvényű. 

Kösse a fehérjeszintézis fázisait az eukarióta 

sejt alkotórészeihez. 

Hasonlítsa össze a mutációt és ivaros szapo-

rodást, mint a genetikai változékonyság forrá-

sait. 

Ismertesse a mutáció fogalmát, evolúciós 

szerepét és lehetséges hatásait (hátrányos, 

közömbös, előnyös). Hozzon példát ezekre. 

Ismertessen példát az emberi népességben 

többféle génváltozat tartós jelenlétére. 

Hasonlítsa össze a mutagén hatásokat (ké-

miai és sugárzó), hatásuk felismerésének 

problémáját, csökkentésük vagy kivédésük 

lehetőségeit. Tudja, hogy a mutagén és a rák-

keltő (karcinogén) hatás gyakran jár együtt. 

Tudja, hogy a Down-szindróma a kromo-

szómák számbeli rendellenessége. Ismer-

tesse kialakulásának kockázati tényezőit. 

 
 
 
 
 
 

 
Használja a kodonszótárt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarázza a baktériumok felhasználását 

emberi fehérje előállítására. 
 

 
 

A kodonszótár segítségével vezesse le kü-

lönböző típusú pontmutációk következmé-

nyeit az aminosavsorrendben. 

Ismertesse a sarlósejtes vérszegénység és az 

albinizmus genetikai hátterét, hatásait. Ismer-

tesse a fenilketonúria öröklésmenetét, hatását, 

kezelésének módját (diéta). 

 
Hasonlítsa össze a gén-, kromoszóma- és 

genommutációkat (ploidiák). 
 

 
 
 
 

Tudja, hogy a kromoszómamutációk lehetnek 

szerkezetiek és számbeliek, hozzon ezekre pél-

dákat. 
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6.1.3. A gén-

működés sza-

bályozása 

Indokolja, hogy különböző felépítésű- és mű-

ködésű testi sejtjeink miért hordoznak azonos 

genetikai információt. Magyarázza, hogy miért 

nem mindig aktív minden gén. Értelmezze, 

hogy a gének megnyilvánulását a hormonális 

állapot is befolyásolja. 

Ismertesse a jó és rosszindulatú daganat, az 

áttétel fogalmát, néhány daganattípusra utaló 

jeleket (bőr-, emlő-, hereprosztata-, méhnyak-

rák), korai felismerésének jelentőségét. 

Ismerje fel ábra alapján a laktóz-operon 

részeit, értelmezze szerepüket. 
 

 
 
 
 

Tudja, hogy az eukarióta sejt génműködésé-

nek a szabályozásában erősítő és kioltó fak-

torok vesznek részt. 

6.2. Mendeli 

genetika 

6.2.1. Minőségi 

jellegek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2. 

Mennyiségi 

jellegek 

 

 
 

Ismertesse a haploid, diploid, homozigóta és 

heterozigóta, genotípus és fenotípus fogalma-

kat. 

Ismertesse az öröklésmenetek alaptípusait 

(dominánsrecesszív, intermedier és kodomi-

náns). Ismertesse a tesztelő keresztezésből 

levonható következtetéseket. 

Soroljon fel ember esetében dominánsan, 

illetve recesszíven öröklődő jellegeket. 

Tudja levezetni a dominanciaviszonyok 

ismeretében egy egygénes enzimbetegség, az 

Rh- és AB0-vércsoportok öröklődését. 

Ismertesse a humángenetikai sajátos 

módszereit (családfaelemzés). 

Magyarázza az ivarsejtek szerepét az ivar 

meghatározásában. Ismertesse a génkölcsön-

hatás fogalmát, és azt, hogy a legtöbb tulaj-

donság csak így magyarázható. 

Ismertesse a génkapcsoltság tényét, 

magyarázatát (azonos kromoszóma). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismertessen öröklődő mennyiségi tulajdonsá-

gokat és hajlamokat az élővilágban és az em-

beri öröklésben. 

Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a 

minőségi jellegeket kialakító gének hatásait 

(sok gén, jelentős környezeti hatás). 

Hozza kapcsolatba a mennyiségi öröklődést a 

háziasítással és a hibridvetőmagok elterjedésé-

vel. 

 

 
 

Értelmezze Mendel kutatási módszerét, 

hozza összefüggésbe a valószínűség és 

gyakoriság fogalmával. 

Adja meg Mendel következtetéseinek 

érvényességi korlátait, ennek okait (kap-

csoltság, sejtmagon kívüli öröklés). 

 
Magyarázza miért alkalmas alanya az ecet-

muslica a genetikai vizsgálatoknak. Tudjon 

két gén két-két allél, illetve egy gén 

három-három alléljával, és letális alléllal 

kapcsolatos számításokat végezni. 

Legyen képes családfa alapján következtetni 

egy jelleg öröklésmenetére. 

Értelmezze és elemezze a nemhez kötött 

öröklést a vérzékenység és a színtévesztés 

példáján. 

 
Két gén kölcsönhatásának jellegére tudjon 

következtetni a második utódnemzedék ará-

nyaiból. 

Közölt adatok ismeretében következtessen 2 

gén két allélos öröklésben a kapcsoltság és a 

rekombináció tényére. 

Értse a kapcsoltság, a rekombinációs 

gyakoriság és a genetikai térképezés 

módszerének összefüggését. 

Ábrán ismerje fel és magyarázza, hogy a 

mennyiségi jellegek eloszlása a populációban 

normáleloszláshoz közelít. 

Ismertessen módszereket az öröklött és a 

környezeti hatások szétválasztására (iker-

vizsgálat, környezetváltoztatás). 



 

 
 

TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
Középszint Emelt szint 

6.3. Populációge-

netika és evolúciós 

folyamatok 

6.3.1. Ideális és 

reális populáció 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2. Adaptív 

és nem adaptív 

evolúciós fo-

lyamatok 

 

 
 
 
 

Tudja, hogy a populációk genetikai 

szempontból allél- és genotípus gya-

koriságokkal jellemezhetők. 

Értelmezze, hogy a mutációk jelentik a 

populációk genetikai változatosságának 

forrását. 

Ismertesse az irányító, a stabilizáló és a 

szétválasztó szelekció fogalmát, kapcsolja 

össze ezeket a fajkeletkezés elméletével. 

Értse a populáció nagyságának 

természetvédelmi jelentőségét. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ismertesse a természetes szelekció darwini 

modelljét. 
 

 
Ismertessen adaptív és nem adaptív jellegű 

evolúciós folyamatokat, illetve egy példa 

alapján ítélje meg, hogy a folyamat milyen 

típusba sorolható. 

Ismertesse a homológ és analóg szerv fogal-

mát, a konvergens és divergens fejlődést, tud-

jon példaként ilyen fejlődésű szerveket, élőlé-

nyeket bemutatni. 

Tudjon példákat említeni az evolúció közvet-

len bizonyítékaira (zárvány, kövületek, lenyo-

mat, lerakódás). 

 

 
 
 
 

Lássa a matematikai modell és a 

megfigyelhető biológiai folyamatok 

összefüggését. 

Értelmezze az ideális populáció fogalmát, 

feltételeit. 

 
Értelmezze a Hardy-Weinberg összefüggést 1 

gén 2 allélos számítások esetén. 

 
Értelmezze a születési és halálozási ráta 

fogalmát, ezek függését a populációsűrű-

ségtől. 

Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát, 

kapcsolatát a genetikai sodródással és a 

beltenyészet következtében föllépő le-

romlással. Magyarázza el ennek termé-

szetvédelmi vonatkozásait (fajmegőr-

zés). 

Értse a beltenyésztés és a nem véletlenszerű 

párválasztás biológiai hatásait. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ismertesse a relatív és az abszolút (C
14

/C
12

) 

kormeghatározás fogalmát. Ismertesse az élő 

kövület fogalmát, hozzon rá példát. 

Ismertesse a pollenanalízis és az év-

gyűrűelemzés módszerét, az ebből le-

vonható következtetéseket. 

Ismertesse az ugrásszerű (pontozott) evolúció 

tényét az értelmezések lehetőségeit. 

Értse az evolúció közvetett bizonyítékait 

(DNS homológia, molekuláris törzsfák, 

genetikai kód, sejtes felépítés, homológ 

szervek, az embriók hasonlósága, funkci-

ójukat vesztett szervek léte). 
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TÉMÁK VIZSGASZINTEK 
Középszint Emelt szint 

6.3.3. Biotech-

nológia 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4. Bioetika 

Ismertesse a klón fogalmát. 

 
Ismertessen néhány példát a genetikai techno-

lógia alkalmazására (inzulintermeltetés, génát-

vitel haszonnövénybe, klónozott fajták a mező-

gazdaságban). Ismertessen néhány, a géntech-

nológia mellett és ellen felsorakoztatható érvet, 

álláspontot. 

Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit, 

alkosson véleményt szerepéről. 

Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati 

módszereit, a módszer korlátait (családfaelem-

zés, magzati diagnosztika), 

etikai megfontolásait. 

Lássa a biológiai alkalmasság (fittnes) és az 

emberi élet értéke közti különbséget. 

Ismerje a Human Genom Program célját. 

Értelmezze, hogy miért jelenthet a háziasítás 

genetikai beavatkozást. 

6.4. A bioszféra 

evolúciója 

6.4.1. 

Prebiológiai 

evolúció 
 
 
 
 
 

 
6.4.2. Az ember 

evolúciója 

 

 
 

Tudja, hogy a biológiai evolúciót fizikai és 

kémiai evolúció előzte meg. 

 
Ismertesse az élőlények anyagainak 

kialakulására vonatkozó elméleteket. 
 

 
 
 

Tudja összehasonlítani az emberszabású 

majmok és az ember vonásait. 

 
Ismertesse, hogy egy töredékes koponyából 

következtetéseket lehet levonni az adott em-

berelőd tulajdonságairól. 

Értse, hogy az ember evolúciója során kialakult 

nagyrasszok értékükben nem különböznek; a 

biológiai és kulturális örökség az emberiség kö-

zös kincse. 

 

 
 

Indokolja az élő sejt kialakulásához vezető 

lehetséges lépéseket. 

 
Ismertesse Miller kísérletét és annak 

jelentőségét. 

Értse, hogy a szerves anyagok kialakulása 

nem jelenti automatikusan az élő rendszerek 

kialakulását. 

Ismertesse a korai emberfélék és a Homo 

nemzetség evolúciójának főbb lépéseire 

vonatkozó elképzeléseket. 

 

DRÁMA ÉS TÁNC 

 

 

A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az 

élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fej-

lesztése, az összetartozás érzésének erősítése. 

A dráma kreatív folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az 

oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és -ápolást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai 

és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését szolgálják. 

A mozgásos tevékenységek többek között fejlesztik a ritmusérzéket, a térérzékelést, a testtar-

tást, a mozgáskoordinációt, az állóképességet. E tevékenységek során a tanulók megismerik a moz-

gásos-táncos kommunikáció és önkifejezés sajátosságait, eszköztárát. 

A dramatikus és a mozgásos tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul a nemzeti, helyi 

vagy a nemzetiségi hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez, fontos szerepe lehet 

a közösségi tudat kialakításában. 
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A művészeti tevékenységformákkal való személyes találkozás révén a művészeti ágak nyelve 

a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel élés, az értő 

befogadóvá válás alapvető igénye. 

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú, gya-

korlati képzés során sajátíthatók el. A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként határoz-

hatók meg, mivel a témák feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységek keretében valósul meg. 

A feltüntetett tematikai egységek és közműveltségi tartalmak megjelenése átfedi egymást, a tagolás 

csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a feltüntetett óraszám ajánlások az éves összóraszám 

vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A tematikai egységek nem sorrendben, hanem a korosztály 

és a csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján dolgozhatók fel. 

A dráma és mozgásszínház metodikájának, tematikájának felépítése a korosztálytól, a csoport 

adottságától és képzettségétől, valamint a helyi nevelési-oktatási céloktól függően különböző lehet. 

Az erkölcsi nevelés területén a tanuló a dráma és tánc tanulása során olyan kérdésekkel és 

problémákkal találkozik, amelyek segítenek számára eligazodni az őt körülvevő világban. A tevé-

kenységek során megtapasztalja, hogy cselekedeteiért és azok következményeiért viselt felelősség-

gel tartozik, fejlődik igazságérzete. Ezzel a dráma és tánc hozzájárul a tanulók társadalmi beillesz-

kedésének elősegítéséhez. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés területén megismer több különböző népcsoporthoz kö-

tődő szokásrendszert vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományt, így felkelthető érdeklődése szű-

kebb és tágabb környezete kultúrája iránt, megtapasztalhatja ezek helyét Európa és a világ szokás-

világában, fontossá válhat számára a hagyományok megismerése és megőrzése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területén nyitottá válhat a társadalmi jelenségek 

iránt, ezek ábrázolására törekszik dramatikus tevékenységeiben is. Foglalkozik a kisebb és nagyobb 

közösségek sajátosságaiból eredő lehetőségekkel és korlátokkal. Fejlődik önálló kritikai gondolko-

dása, elemzőképessége és vitakultúrája. 

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás máso-

kért, önkéntesség területén képes az alkalmazkodásra és az érdekérvényesítésre. Életkorának meg-

felelően megnyilvánul különböző társas helyzetekben. Képes több szempontból is értékelni és drá-

majátékos tevékenységekben megmutatni egy-egy helyzetet. A megbeszéléseken önálló véleményt 

fogalmaz meg, tapasztalatot szerez önmaga és társai tevékenységének elemző értékelésében, ugyan-

akkor képes mások munkájának elismerésére, tiszteletére is.  

A családi életre nevelés területén a feldolgozott történetek szereplőinek kapcsolatai, valamint 

életeseményeik elemzése a nevelő munka segítségére lehet. 

A testi és lelki egészségre nevelés területén megismeri a figyelem összpontosítására szolgáló 

különféle koncentrációs és lazító játékokat és tevékenységeket.  

A fenntarthatóság, környezettudatosság területén fejlődik közvetlen és tágabb környezetének 

természeti és társadalmi értékei, annak sokszínűsége iránti szenzibilitása.  

A kompetenciafejlesztés területén az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében az aktív tevé-

kenységek folytán a dráma és tánc tantárgy jelentős szerepet játszik. A tanuló részt vesz verbális és 

nem verbális kommunikációs játékokban, megtapasztalja az önkifejezés több formáját. Ezek segít-

ségével képes érzéseinek és véleményének kifejezésére, valamint saját és mások tevékenységének 

értékelésére is. Fejlődik a tiszta, érthető, artikulált beszéd, a világos, adekvát nyelvhasználat terüle-

tén.  

A pályaorientáció területén dramatikus tevékenységek során különféle ismereteket szerez a 

különböző szakmák, hivatások, életpályák lehetőségeiről. 

A médiatudatosságra nevelés területén dramatikus tevékenységek során megismeri és képes 

alkalmazni a tömegkommunikációs médiumok különböző műfajait, a média eszköztárát. Emellett 

képes saját produkciós munkájának szcenikai, hangtechnikai, filmes stb. kivitelezésére, illetve képi, 

hangtechnikai rögzítésére. 

A tanulás tanulása területén képes saját tanulási stílusának, stratégiáinak kialakítására, fej-

leszti memóriáját, szóbeli, írásbeli, mozgásos, képi stb. kifejezésmódjait. 

A szociális és állampolgári kompetencia területén a tanuló lehetőséget kap más kultúrák sok-

színűségének megismerésére. A dramatikus tevékenységek során gyakorolja a társainak való segít-

ségnyújtást különféle megjeleníthető élethelyzetekben. A közös munka folyamatában megtapasz-

talja, hogy kisebb és nagyobb közösségének működése az ő felelőssége is, a dramatikus tevékenység 
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során, a mintha-helyzetek „gyakorlóterepén” felelősséget érez és vállal társaiért. Képes megfogal-

mazni véleményét és elfogadni mások érvelését.  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területén a tanuló életkorának megfelelő hely-

zetekben képes a mérlegelésre, döntéshozatalra és arra, hogy felmérje döntései következményeit – 

mindezt a dramatikus tevékenységek során a gyakorlatban, védett környezetben meg is tapasztalja.  

Ugyanakkor az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség területén fejlődik emoci-

onális érzékenysége is, megismerkedik a befogadást és a kifejezést segítő játékokkal, dramatikus 

tevékenységekkel, a megjelenítés többféle (pl. verbális, mozgásos-táncos, vizuális) formájával. Ké-

pes színházi, táncszínházi, zenésszínházi alkotások értelmező-elemző befogadására. Érdeklődése 

felkelthető a kortárs kulturális élet, rendezvények iránt. 

Emellett a hatékony, önálló tanulás megalapozásaként részt vesz egész csoportos, kiscsopor-

tos tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját készségeit és ké-

pességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie.  

 

 

9. évfolyam (36 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Csoportos játék és megjelenítés  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Tiszta, érthető, artikulált beszéd jellemzőinek ismerete.  

Szövegkontextusnak és/vagy a szituációnak megfelelő nyelvhasználat. 

Alkotó, cselekvő részvétel többféle dramatikus tevékenységben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik 

bátorítása, együttműködésük erősítése. 

A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz illő 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Koncentrációs és lazítógyakorlatok (szöveges és 

szövegmentes légzőgyakorlatok, relaxációs játékok, 

koncentrációs gyakorlatok az érzékelésfejlesztés, a 

figyelemtartás és -megosztás, a memóriakapacitás 

fejlesztésére). 

Ön- és társismereti gyakorlatok (pl.: ismerkedő és megis-

merő játékok, interakciós gyakorlatok). 

Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és bizalomgya-

korlatok. 

Fejlesztő és szinten tartó verbális és nem verbális kommuni-

kációs gyakorlatok.  

Szándékos és tudatos nyelvi választások, kifejezésmódok: 

felismerése és használata dramatikus tevékenységekben. 

Egyéni stílus, karakter, státusz, érzelem ábrázolása nyelvi és 

gesztusnyelvi eszközökkel. 

A különféle beszédműfajok és a hatáskeltés eszközeinek al-

kalmazása a gyakorlatok során. 

A média jellemző kifejezésmódjainak megjelenítése drama-

tikus tevékenységekben. 

A tánc- és mozgásszínházi technikák alapjai (fizikai koncent-

rációt, testtudatot fejlesztő gyakorlatok, kiscsoportos és cso-

portos együttműködést igénylő mozgásgyakorlatok).  

A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosí-

tása. 

Hangulatok kifejezése mozgással/tánccal. 

Stílus, jellem ábrázolása mozgással/tánccal. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Kommunikációs, stilisztikai já-

tékok, stílusgyakorlatok. A szü-

net, a hangsúly-, a beszédtempó-

, a hangmagasság-váltás és a 

hanglejtés modulációjának hasz-

nálatában rejlő kommunikációs 

lehetőségek megfigyelése és al-

kalmazása. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret: 

Megjelenő konfliktusok, visel-

kedési módok és megoldások tu-

datos kritikai elemzésén, illetve 

a valóságismereten alapuló szö-

vegalkotási gyakorlatok. A kor-

osztály sajátosságainak megfe-

lelő, rövid, árnyalt és pontos fo-

galmazásra törekvő médiaszöve-

gek létrehozásának előkészítése 

és azok kivitelezése. 

 

Ének-zene: 

A zenei mondanivaló verbális 

kifejtése vagy más művészeti ág 
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kifejezési eszközeibe való átkó-

dolása. 

 

Ember és társadalom: 

Különböző emberi magatartástí-

pusok, élethelyzetek megfigye-

lése, következtetések levonása.  

 

Életvitel és gyakorlat: 

Véleményalkotás a saját és a tár-

sak tevékenységéről, reális ért-

ékítélet megfogalmazása. Köz-

reműködés a közösségi normák 

kialakításában. A társak munká-

jának segítőkész, együttműködő 

értékelése, a másoktól kapott ér-

tékelés megértése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koncentráció, ritmus, tempó, térérzékelés, stílus, testérzékelés, hangulat, 

érzelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rögtönzés és együttműködés 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Alapszintű improvizációs képesség. Az improvizációs munkaformák 

ismerete.  

Figurák mozgásos-táncos rögtönzésekben történő ábrázolása. Improvizá-

ciók elemző értékelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív, tudatos és tevékeny részvétel csoportos tevékenységekben. 

Növekvő intenzitású és mélységű részvétel szerepjátékokban, csoportos 

improvizációkban. A megismert munkaformák tudatos és kreatív 

alkalmazása. A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló 

véleményalkotás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, a 

tanulók által közösen kidolgozott cselekményváz (jelenetváz) 

alapján.  

Némajátékos és szöveges improvizációk (pl. mozdulatra, 

hangeffektusokra, tárgyakkal), hétköznapi élethelyzetek fel-

idézése mozgással és beszéddel, szituációs játékok (pl. befe-

jezetlen történetre, fotóra, filmre, képzőművészeti alkotások 

reprodukcióival, a szereplők jellegzetes vonásainak megadá-

sával). 

Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, 

illetve alkotó jellegű alkalmazásával.  

Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos 

alkalmazása (pl. szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat 

megadásával, a valódi érzelmek kimondásának tiltásával). 

Hétköznapi helyzetek megjelenítése és értelmezése; látott 

vagy hallott történetek feszültségteli jeleneteinek felidézése 

kiscsoportos improvizációkban. 

Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, 

téma vagy fogalom alapján.  

Rövid, mozgásos etűdépítés és különféle feltételekre alapozó 

Magyar nyelv és irodalom: 

Szövegtan (szövegalkotás, szö-

vegszerkesztés, a szöveg szerke-

zete), korstílusok, stílusirányza-

tok. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret: 

Átélt, elképzelt, hallott esemény 

mozgóképi vagy más médiaszö-

veggel történő megjelenítésének 

megtervezése, kivitelezése egy-

szerű eszközökkel. 

 

Ember és társadalom:  

Mások érvelésének összefogla-

lása és figyelembevétele. A véle-

ménykülönbségek tisztázása, a 

saját álláspont gazdagítása, to-

vábbfejlesztése. 
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improvizációk (pl. versek által keltett hangulatokra épülő 

improvizációk, szimbolikus mozgásokból építkező improvi-

zációk, zenés etűdök indulatok, hangulatok, érzelmek meg-

adásával). 

 

Életvitel és gyakorlat: 

Feladatvállalás, a helyzetnek 

megfelelő aktivitás, tudatosan 

kialakított együttműködés, 

kompromisszumkészség és fele-

lősség a közös munkában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt, harmónia-

diszharmónia, fokozás, variáció, arányosság, hatás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A dráma és a színház formanyelvének tanulmányozása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető dramaturgiai, drámaszerkezeti, műfaji fogalmak ismerete és 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és 

jellegzetességeik megfogalmazása. 

A színház és dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 

Alapszintű dramaturgiai fogalomkészlet használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Dramatikus formanyelvi elemek összefűzése, egymásra 

építése a kívánt tartalom kifejezése érdekében. 

A színpadi hatáselemek, egyes színházi stílusok, színházi mű-

fajok jellemző jegyeinek azonosítása és alkalmazása saját já-

tékokban.  

Különböző dramatikus és színházi tevékenységek alkalma-

zása az improvizációkban és jelenetekben, a figurateremtés 

folyamatában. 

A játékok megbeszélése során a dramatikus eszközök és a 

színházi formanyelv elemeinek értelmezése a tanult szakkife-

jezések alkalmazásával. 

A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és alkalmazása 

dramatikus tevékenységek során. 

Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igé-

nye szerint a nyilvánosság (elsősorban saját közönség) szá-

mára készített egyéni vagy közös produkcióban (megismer-

kedés a felkészülés lépéseivel, a próbafolyamattal, produkció 

lebonyolításával). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Műalkotások elemzésének, meg-

közelítésének lehetőségei, mód-

szerei. 

 

Rajz és vizuális kultúra:  

A vizuális nyelv eszközeinek 

komplex értelmezése. Saját és 

mások munkájának elemzése, 

értékelése. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret:  

Nem lineáris szövegformák 

elemzése. 

 

Matematika:  

Adott tárgy, elrendezés más né-

zőpontból történő elképzelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, feszültség, tét, fókusz, keret, kontraszt, szimbólum. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Történetek feldolgozása 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Dramatikus kifejezésformák.  

Élmények feldolgozása tánc- és mozgástechnikai elemek alkalmazásával. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt. 

Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti alkotá-

sok feldolgozásában, megjelenítésében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 573 

Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó 

élethelyzetek feldolgozása dramatikus tevékenységekkel. 

Irodalmi művek részleteinek vagy egészének feldolgozása 

drámás eszköztár/dramatikus tevékenységek alkalmazásával. 

Különböző művészeti ágakhoz tartozó műalkotások irodalmi 

és/vagy filmes és/vagy dramatikus és/vagy mozgásos adaptá-

ciója. 

Mindennapi történetek, érzések, élmények feldolgozása drá-

majátékos tevékenységformákkal.  

A célirányos helyzetértékelési és döntési képesség fejlesztése 

a történetek feldolgozása során. 

Tudomány- és művészettörténeti 

korszakok jeles alakjai, kiemel-

kedő eseményei (irodalom, mű-

vészetek, matematika, termé-

szettudományok). 

 

Magyar nyelv és irodalom:  

A művészet kultúraalkotó szere-

pének megfigyelése. Más kultú-

rák megismerésének igénye. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret:  

Önálló kérdések megfogalma-

zása a tárgyalt témával kapcso-

latban. Az életkori sajátosságok-

nak és az elvárható tájékozott-

ságnak megfelelő érvkészlettel 

és példákkal alátámasztott vita.  

 

Ember és társadalom:  

Történelmi jelenetek elbeszé-

lése, eljátszása különböző szem-

pontokból. Erkölcsi kérdéseket 

felvető élethelyzetek felisme-

rése, bemutatása. Különféle ér-

tékrendek összehasonlítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sűrítés, dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, cselekmény, adaptáció.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Megismerő- és befogadóképesség 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Színház- és drámatörténeti alapismeretek. 

(Nép)hagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások alapszintű befogadása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával. 

Előadások drámás eszközökkel történő feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások 

(hivatásos vagy amatőr színházi társulat előadása, annak 

hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok 

előadásainak) megtekintése. 

Előadások elemzése az élmények befogadását elősegítő dra-

matikus tevékenységformákkal. 

A színészi, rendezői, dramaturgiai és egyéb tervezői munka 

alapszintű elemzése.  

Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott 

előadásokhoz kapcsolódóan (pl. a drámai műnem jellegzetes-

ségei, dramaturgiai alapfogalmak, a színházművészet össz-

művészeti sajátosságai). 

Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Drámafeldolgozások; drámaírói 

életművek ismerete. 

 

Ének-zene:  

A zene különféle funkcióinak, 

megjelenésének megfigyelte-

tése. 

 

Rajz- és vizuális kultúra: 

Párhuzamok keresése az iroda-

lom, a zene, a dráma, a film és a 

vizuális művészetek egyes alko-

tásai között; jelmez, kellék, tér-

ábrázolás, színkezelés. 
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Média és mozgóképkultúra: 

Színházi közvetítések formai 

megoldásai.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dramaturgiára, szcenikára, színészi játékra vonatkozó legfontosabb 

alapfogalmak. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanulók képessé válnak a pontos önkifejezésre, a mások előtti 

megnyilatkozásra és együttműködésre. 

Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt szerepjátékokban, cso-

portos improvizációkban. 

Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert munkaformákat.  

Képessé válnak a megismert dramaturgiai fogalomkészlet használatára. 

Képesek színházi előadások drámás eszközökkel történő feldolgozására.  

 

Ének - zene  

7. osztály 

       37 óra (heti 1)     

              Helyi tanterve 

 

 

 
Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem  pianínóval vagy zongorával 
– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Mágneses tábla 
– Ritmushangszerek 
– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
– Számítógép internetkapcsolattal 
– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 
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   Készítette:Varga Miklósné 

 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti stílusból 

válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, kiegészítve a ma-

gyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány példával. Az énekhang to-

vábbi képzése egy- és többszólamú gyakorlatokkal, figyelve a tanulók egyéni 

vokális fejlődésére (mutálás). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. 

táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves). 

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai. 

Többszólamúság: kánonok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarész-

letek a barokk és a romantika korából. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak meg-

felelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén egyénre 

szabott kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklés. 

Magyar nyelv és irodalom: 

verbális kifejezőkészség fej-

lesztése, versmegzenésítések 

irodalmi alapja. 

 

Idegen nyelvek: más népek 

dalai eredeti nyelven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoporto-

san alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4óra 

Előzetes tudás 
Ritmus- és dallamvariálási készség, fejlődő formaérzék, többszólamú 

alapkészségek. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással. Hallásfejlesztés harmóniai pél-

dák szemléltetésével. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú vagy aszimmetrikus hangsúlyozású ritmusgyakorlatok 

alkotása és reprodukálása. 

Skálák és hangzatok szerkesztése és hangzásának megfigyelése. 

Ritmus, metrum: 

 különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, reprodukci-

ója (hangsúlyok, pl. keringő, a swing egyenetlen nyolcad hangjai), 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

 dallamkomponálás megadott paraméterekkel (hangkészlet, metrum, ritmikai 

elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. kérdés és felelet rögtönzés, téma 

komponálás és variáció képzése, egy ritmikai ötlet organikus továbbszövése). 

Matematika: abszt-

rakt gondolkodás fej-

lesztése. 

 

Vizuális kultúra: ön-

kifejezés, érzelmek 

kifejezése többféle 

eszközzel. 

Kulcsfogalmak/ 
Rögtönzés, ritmusvariációk, augmentáció, diminúció, aszimmetrikus ütem. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami 

elemek felismerése kotta képről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei repro-

dukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei anyagnál 

könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás fejlesztése. 

Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy meghallgatott ze-

nemű kottaképének követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – gyakor-

lás/alkalmazás hármas egységében: 

— a változó ütemmutató felismerése, 

— fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

— ütemfajták: 5/8, 7/8. 

Dallami és harmóniaelemek: 

— harmóniai feszültség és oldás megfigyelése. 

Hangközök: 

— kis és nagy szext, kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

5/8, 7/8, harmóniai feszültség és oldás, kis és nagy szext, kis és nagy 

szeptim. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az át-

élt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag befo-

gadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztésmód, 

egy-egy zenei ötlet kibontása a barokk zenében, klasszikus szonáta-

forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népze-

néje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.  

szempontok alapján: forma, szöveg, dallami elemek. 
 

 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek 

történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és formá-

járól. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített kotta-

kép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, be-

mutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, önálló 

gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag) 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi ese-

mények között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: középkori világi 

költészet, nemzeti ro-

mantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: zeneirodalmi alko-

tások történelmi  

 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: műalkotá-

sok erkölcsi üzenete. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányza-

tok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia, szonátaforma, konszonancia, disszonancia, zenei, 

műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, populáris zene. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélé-

sének és értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felisme-

rése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszere-

zésével. Zenehallgatóvá nevelés. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, ze-

neirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából válo-

gatva: 

 a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr 

ének, madrigál, 

 barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto 

grosso részletek, 

 bécsi klasszicizmus: oratórium részlet, vonósnégyes, ver-

senymű, szimfónia, 

 a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongorada-

rabok, programzene, szimfonikus költemény, balett,  

 a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, 

kamarazene, a rock születése,  

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megisme-

rése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rendszere-

zett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs szere-

pének felhasználásával). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: romantikus és kor-

társ költészet, szöveg-

elemzés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskorsza-

kok és stílusirányzatok is-

merete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, vonósné-

gyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, rock. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Az énekes anyagból 15 dalt és zenei szemelvényt (egyszólamú és 

többszólamú anyag) emlékezetből énekelnek kifejezően és stíluso-

san csoportban. 

 Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően 

a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szol-

mizálva olvassák.  

 Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funk-

ciójához, stílusához, műfajához mérten. 

 A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 20 alkotás) megismerték, a halott műveket jel-

lemző részleteik alapján felismerik. 

 

 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

 

 

Franz Schubert: Heiden Röslein D. 257, Die Schöne Müllerin – dalciklus 

Franz Schubert: A pisztráng 

Schumann: Álmodozás, Ijesztgetős 

Brahms: V. magyar tánc 

Frѐdѐric Chopin: g- moll mazurka, Forradalmi etűd 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – nyitány 

Erkel Ferenc: Bánk bán részletek 

Liszt Ferenc: Mazeppa 

Giuseppe Verdi: Nabucco, Aida – részletek 
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Muszorgszjkij: Egy kiállítás képei 

Bartók Béla: Divertimentó, Concertó részletek 

Bartók Béla. Allegro barbaro 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 

Kodály Zoltán: Háry János 

John Williams: Filmzenék – pl. Csillagok háborúja, Harry Potter 

Andrew Lloyd Webber valamely művének részlete 

Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy zenés 

színpadi művének részlete 

 

 

   Ének - zene 8. osztály 

    37 óra (heti 1)    

                   Helyi tanterve 

 

 

 

 

 
Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem  pianínóval vagy zongorával 
– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Mágneses tábla 
– Ritmushangszerek 
– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
– Számítógép internetkapcsolattal 
– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 
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   Készítette:Varga Miklósné  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei reprodukció – Éneklés 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Biztos éneklési készség, kifejező és stílusos előadás csoportosan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A dalkincs ismétlése és folyamatos bővítése: többféle zenetörténeti stílusból 

válogatott szemelvény, magyar népdalok, más népek dalai, kiegészítve a 

magyar populáris zene műfajaiból válogatott néhány példával. Az énekhang 

további képzése egy- és többszólamú gyakorlatokkal, figyelve a tanulók 

egyéni vokális fejlődésére (mutálás). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyar népzene az életkornak megfelelő csoportokból válogatva (pl. 

táncnóta, szerelmi dal, búcsúzó dal, keserves). 

Más népek dalai (pl. orosz, cseh, szlovák, lengyel, román népdalok, más 

földrészek népzenéje, afroamerikai népzene). 

Zongorakíséretes dalok, népdalok 20. századi vagy mai feldolgozásai. 

Többszólamúság: kánonok, reneszánsz társas dalok rövid részletei. 

Példák a populáris zenéből. 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó énekes anyag: dal- és témarészle-

tek a barokk és a romantika korából. 

A fenti zenei példák éneklése közben az életkori sajátosságoknak megfe-

lelő tiszta intonáció és helyes hangképzés (szükség esetén egyénre szabott 

kezdőhangról), továbbá stílusos, kifejező éneklés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális kifejező-

készség fejlesztése, vers-

megzenésítések irodalmi 

alapja. 

 

Idegen nyelvek: más né-

pek dalai eredeti nyelven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társas dal, verbunkos dal, keserves, romantikus dal, táncnóta. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoporto-

san alkotó), kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Ritmus- és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő forma-

érzék, többszólamú alapkészségek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kialakított készségek továbbfejlesztése. Generatív képességfejlesztés 

komponálással, rögtönzött folytatással. Hallásfejlesztés harmóniai példák 

szemléltetésével, egyszerűbb példák (harmóniai vázak) alkotásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Különböző metrikájú vagy aszimmetrikus hangsúlyozású ritmusgyakor-

latok alkotása és reprodukálása. 

Skálák és hangzatok szerkesztése és hangzásának megfigyelése. 

Ritmus, metrum: 

 különböző táncok metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója (hangsúlyok, pl. keringő, aszimmetrikus hangsú-

lyozás, szinkópálás. 

Dallam: 

 hétfokú hangsorok, blues skála megismertetése. 

Harmónia: 

 szubdomináns funkció (IV. fok) megfigyeltetése dúrban 

 különböző skálák hangjaiból szerkesztett hangzatok, kipróbálása 

énekléssel, csoportosan. 

Komponálás és rögtönzés összekapcsolása: 

Matematika: absztrakt 

gondolkodás fejlesztése. 
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 adott dallamhoz rögtönzött egyszerű harmónia kíséret, adott har-

mónia kísérethez rögtönzött dallamalkotás,  

 dallamkomponálás megadott paraméterekkel (hangkészlet, met-

rum, ritmikai elemek, szekvencia), rögtönzött folytatás (pl. kérdés 

és felelet rögtönzés, téma komponálás és variáció képzése, egy 

ritmikai ötlet organikus továbbszövése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rögtönzés, ritmusvariációk, , blues skála, szubdomináns funkció, augmentáció, 

diminúció, aszimmetrikus ütem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti 

alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Ritmikai, metrikai és dallami alapkészségek: a tanult ritmikai és dallami ele-

mek felismerése kottaképről és azok alkalmazásának és újraalkotásának ké-

pessége a különböző generatív tevékenységek során. Könnyű olvasógyakor-

latok énekes reprodukciójának képessége. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További ritmikai, metrikai és dallami elemek elsajátításával a zenei repro-

dukció fejlesztése. Előkészítést követően rövid, az énekelt zenei anyagnál 

könnyebb olvasógyakorlatok reprodukciójával a belső hallás fejlesztése. 

Felismerő kottaolvasási képesség fejlesztése egy-egy meghallgatott zenemű 

kottaképének követése alapján.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Zeneelméleti ismeretek bővítése az előkészítés – tudatosítás – gyakor-

lás/alkalmazás hármas egységében: 

— a változó ütemmutató felismerése, 

— fejlődés a felismerő kottaolvasás terjedelmében és sebességében. 

Ritmikai elemek, metrum: 

— ütemfajták: 5/8, 7/8. 

Dallami és harmóniaelemek: 

— harmóniai feszültség és oldás megfigyelése. 

Hangközök: 

— kis és nagy szeptim (megismerés szintjén). 

Matematika: törtek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

5/8, 7/8, harmóniai feszültség és oldás, kis és nagy szeptim. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
A megszerzett éneklési és generatív készségek szintjével, valamint az át-

élt zenei élmények mennyiségével arányos befogadói kompetencia. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb, hosszabb, fokozott koncentrációt igénylő zenei anyag befo-

gadásához szükséges kompetenciák fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó zenei tapasztalatok 

Szerkesztési és formai ismeretek: homofon és polifon szerkesztésmód, 

egy-egy zenei ötlet kibontása a barokk zenében, klasszikus szonáta-

forma megfigyelése. 
Nemzeti jelleg a romantika zenéjében, a kelet-európai népek népze-

néje. 
A népdalfeldolgozás módjai Bartók és Kodály művészetében 
Műzene és népzene megkülönböztetése hangszerek megfigyelésével.  

Konszonancia és disszonancia megfigyelése. 
Impresszionizmus a festészetben és a zenében. 
A populáris dalok zenei jellemzőinek megfigyelése a következő szem-

pontok alapján: forma, szöveg, szövegábrázolás, dallami jellemzők, ti-

pikus harmóniai fordulatok, alapritmus és más érdekes ritmikai ele-

mek, hangszerelés, improvizáció, dallami díszítés, különleges előadói 

megoldások. 
A zenei forma és szerkezet azonosítása a hallgatott zeneművekben. 

A zeneirodalmi példák befogadását segítő kiegészítő ismeretek: 

Alapvető ismeretek, a mű keletkezésének körülményeiről, zeneművek 

történeti koráról, a zeneszerzők életéről, a művek műfajáról és formá-

járól. 

Ismerkedés a partitúrával (a zenehallgatást segítő egyszerűsített kotta-

kép).  

Más műveltségi területekhez tartozó kapcsolódások felfedeztetése, be-

mutatása, az önálló ismeretszerző tevékenységre való ösztönzés, önálló 

gyűjtések, kutatások (zenei példa és ismeretanyag) 
Összefüggések bemutatása a zenei stíluskorszakok és történelmi ese-

mények között, önálló gyűjtőmunka segítségével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: középkori világi 

költészet, nemzeti ro-

mantika, romantikus 

vers, szövegelemzés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: zeneirodalmi alko-

tások történelmi kapcso-

lata. 

 

Idegen nyelvek: énekes 

művek eredeti nyelven. 

 

Erkölcstan: műalkotá-

sok erkölcsi üzenete. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskor-

szakok és stílusirányza-

tok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Homofónia, polifónia,  szonátaforma, konszonancia, disszonancia, zenei 

impresszionizmus, műzene, népzenei feldolgozás, klasszikus zene, populá-

ris zene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Zenei befogadás – Zenehallgatás 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélé-

sének és értelmezésének képessége. 

A korábban tanult jellegzetes zeneművek részleteinek felisme-

rése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai rendszere-

zésével. Zenehallgatóvá nevelés. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az énekes anyaghoz kapcsolódó szemelvények meghallgatása, ze-

neirodalmi szemelvények a zeneirodalom széles spektrumából válo-

gatva: 

 a középkor és a reneszánsz zenéje: gregorián és trubadúr 

ének, madrigál, 

 barokk zene: kantáta és oratórium szvit, concerto, concerto 

grosso részletek, 

 bécsi klasszicizmus: oratórium részlet, vonósnégyes, ver-

senymű, szimfónia, 

 a romantika zenéje: romantikus dal, operarészlet, zongorada-

rabok, programzene, szimfonikus költemény, balett,  

 a 20. század zenéje: kórusművek, daljáték, opera, táncjáték, 

kamarazene, jazz és a rock születése,  

 kortárs zene: 1960-tól napjainkig. 

A zeneirodalom gazdagságának, műfaji sokszínűségének megisme-

rése. 

A meghallgatott szemelvények felismerése.  

Zenetörténeti korszakok, stílusjegyek, műfajok és formák rendszere-

zett ismerete. 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúrabefogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs szere-

pének felhasználásával). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: romantikus és kor-

társ költészet, szöveg-

elemzés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

zeneirodalmi alkotások 

történelmi kapcsolata. 

 

Vizuális kultúra: művé-

szettörténeti stíluskorsza-

kok és stílusirányzatok is-

merete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trubadúr ének, madrigál, oratórium, kantáta, concerto grosso, vonósné-

gyes, versenymű, szimfonikus költemény; táncjáték, kamarazene, jazz, 

rock. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

 Az énekes anyagból 15 dalt és zenei szemelvényt (egyszólamú és 

többszólamú anyag) emlékezetből énekelnek kifejezően és stíluso-

san csoportban. 

 A generatív készségfejlesztés eredményeként továbbfejlődött a rit-

musérzékük, dallami készségeik, többszólamú és harmonikus hal-

lásuk, formaérzékük. 

 Az új zenei elemeket felismerik kottaképről. Előkészítést követően 

a megismert zenei anyagnál könnyebb gyakorló feladatokat szol-

mizálva olvassák.  

 Képesek egy-egy zenemű adekvát befogadására annak adott funk-

ciójához, stílusához, műfajához mérten. 

 A zenehallgatásra ajánlott, stílusból, zenei korszakból kiválasztott 

zeneműveket (min. 10 alkotás) megismerték, a halott műveket jel-

lemző részleteik alapján felismerik. 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 
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Gregorián énekek, korai többszólamú művek részletei 

Georg Friedrich Händel: Messiás (Messiah), HWV 56: For unto us a child is born, Halleluja 

Georg Friedrich Händel: Judas Makkabeus- Győzelmi kórus 

Joseph Haydn: Évszakok (Die Jahreszeiten), Hob. XXI:3 – Szüreti kórus 

Mozart: Varázsfuvola részletek 

Ludwig van Beethoven: IX. szimfónia IV.tétel- részletek 

Liszt Ferenc: Szerelmi álom 

Giuseppe Verdi: Traviata – részletek 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 

Claude Debussy: Gyermekkuckó  

Maurice Ravel: Bolero 

George Gershwin: Porgy és Bess-részletek 

Erik Satie: Gymnopedie No. 1. 

Bartók Béla: Concerto, BB 123 IV. tétel – Megszakított közjáték 

Kodály Zoltán kórusművei 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Görög Ilona balladája 

Kodály Zoltán: Háry János- részletek 

Igor Sztravinszkij: A katona története (Histoire du soldat) – elbeszélésre, játékra és táncra 

 B. Britten: Variácók és fúga egy Purcell témára 

John Cage: 4’33” 

Ligeti György: Atmosphères, Lux aeterna 

Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete (Threnody for the Victims of Hiroshima) 

Keith Emerson–Greg Lake–Carl Palmer: Egy kiállítás képei (Pictures at an Exhibition)  

John Williams: Filmzenék – pl. Csillagok háborúja, Harry Potter 

Andrew Lloyd Webber valamely művének részlete 

Presser Gábor, Kocsák Tibor, a Szörényi-Bródy szerzőpáros és más magyar szerzők egy-egy zenés 

színpadi művének részlete 

 

 

     Ének - zene 9. 

osztály 

       37 óra (heti 1)     

              Helyi tanterve 

 

 

 
Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem  pianínóval vagy zongorával 
– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Mágneses tábla 
– Ritmushangszerek 
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– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
– Számítógép internetkapcsolattal 
– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

 

 

 

 

 

 

    
9. évfolyam 
 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

 

Órakeret 

         12 

 

Előzetes tudás 
A felső tagozatban megismert  népzenei és műzenei szemelvények 

elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 
 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanult dalanyag ébrentartása, használatával az éneklési készség 
fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés ki-

alakítása, helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező 

éneklés.. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 
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4-5 mű éneklése tiszta intonációval és he-

lyes hangképzéssel az életkori sajátossá-

gokat figyelembe véve (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), a követ-

kező kategóriák mindegyikéből: Zeneiro-

dalmi szemelvények, mindegyik megis-

mert stíluskorszakból legalább egy dal 

vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 

  gregorián, 

  reneszánsz, 

  barokk, 

 
Egyszólamú és többszólamú világi és 

egyházi vokális anyag, és hangszeres 

művek témái a zenehallgatás anyagából 

válogatva. 

Magyar népzene és történeti dallamok (az 

életkornak megfelelő tematikus csopor-

tokból válogatva): 

  régi rétegű és új stílusú népdalok, 

  életfordulók, jeles napok dalai, 

  pszalmodizáló népdalok, 

  a táncházban énekelt népdalok, 

  virágénekek, diákdalok, 

  históriás énekek. 

 
Más népek dalai. 

Osztály, csoport, 
egyéni éneklés 

„a capella” 

,,hangszerrel, 

szöveggel, hang-

zókkal, szolmi-

zálva, egy vagy 

több szólamban 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbá-

lis kifejező-

készség fejlesz-

tése, 

dalok szövege, 

költői eszközök 

megfigyelése a 

zenei kifejezés-

ben, virágéne-

kek, szimbo-

lika. 

 
Idegen nyelvek: 

más népek dalai 

eredeti szöveg-

gel. 

 
. 

Megfelelő 
méretű, jól 

szellőztet- 

hető szak-

terem 

,zongora 

vagy pia-

nino, rit-

mus- 

hang- sze-

rek. Tan-

könyv 

Ének.- 

Zene kö-

zépisko 

-la 

9-10.évfo- 

lyam 

    
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene:  táncház,  ,  csárdás;  egyházzene  (zsoltár,  korál,  népének,; 

világi zene (trubadúrének, ungaresca), dal (népdal, műdal, egyházi és vi-

lági dal, reneszánsz kórusdal, opera. 
 
 

 



 

 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei reprodukció 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

 

Órakeret 

6 

 

Előzetes tudás 
Ritmikai és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő 
formaérzék, harmóniai alapkészségek. 

 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek 
ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző érdeklődé-

sének megfelelő zenei példákon keresztül személyiségfejlesztés. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

Ritmus, metrum: 

Összetett és aszimmetrikus metrumokhoz 

kapcsolódó improvizációs gyakorlatok 

tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és 

szabálytalan hangsúlyozás, metrum váltá-

sok. 
 

 
 

Harmónia: 

A dúr-moll hangsor hármashangzatainak 

dallam alá illesztése – gitár, zongora, basz-

szushang éneklése – a csoportban lévő 

hangszert tanulók, zeneiskolások vagy kü-

lönösen érdeklődő tanulók aktivizálásával. 

Harmonikus és diszharmonikus 

együtthangzás megszólaltatása 

(csoportban). 

 
Komponálás és rögtönzés 

összekapcsolása: 

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz 

kapcsolódó dallamalkotási módok: 
 

recitálás – zsoltártónus, recitativo, dí-

szítés a népzenében és műzenében, 

zenei szerkesztés módok, zenei formák 

parafrázisa zenei és nem zenei eszkö-

zökkel: 
 

ritmus rondó, 

Egyéni, 
csoportos ének, 

ritmus, mozgás, 

hangszer, vizuá-

lis megoldások, 

szavak. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:, szö-

veg hangsúlyok, 

prozódia. 

 
Idegen nyelvek: 

idegen nyelvű 

szövegek és for-

dításainak össze-

hasonlítása a 

prozódia szem-

pontjából. 

 
Matematika: 

absztrakt gon-

dolkodás fej-

lesztése a zenei 

formákon ke-

resztül. 

 
Vizuális kultúra: 

önkifejezés, ér-

zelmek kifeje-

zése többféle 

eszközzel. 

Ritmus- 
hangsze- 

rek,hang- 

szerek 

,nagy 

mozgástér 

. 

 

 



 

 

 

szekvencia, 
 

variáció, 

Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret 

alkotása: 

osztinátó, du-

dabasszus, 

orgonapont, 

tercelés. 

 
Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, 

metrikai, dallami és harmóniai elemekből 

létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatá-

sában. 

 
Rögtönzés és komponálás egyéni és 

csoportos formában. 

   

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, 

polifónia). 

Metrum fajta (egyszerű, összetett, aszimmetrikus), szabályos   és sza-

bálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei reprodukció 

Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 
javasolt 

óra-szám 

4 
 

Előzetes tudás 
Az általános iskolában megszerzett zeneelméleti alapismeretek a 
hagyományos klasszikus zenei notációról. 

 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése, 

rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további 

gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint 

elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

Zeneelméleti alapismeretek: 

A zenei írásbeliség kialakulásának főbb 

jellemzői. 

A kottaírás fejlődése: 

néhány neuma és a C kulcsok ismerete 

(csak információs szinten), 

az ötvonalas rendszertől eltérő notációk: 

tabulatúra. 
 

 
 

Ritmikai elemek, metrum, tempó: Tán-

cok ritmikai sajátosságainak megfigye-

lése a tánctípusok tempóbeli, metrikai 

és ritmikai jellemzői szempontjából: 

néptánc – magyar és nem magyar példák, 

reneszánsz és barokk táncok 

ezek azonosítása hallás után és 

kottaképről. 
 

 
 

Harmóniai elemek: 

akkordok 

 
Partitúra: 

Vokális és hangszeres partitúrák 

megismerése: 

zenehallgatás kottakép  követés-

sel, témák azonosításával, 

előadói jelek és megvalósulás megfigyelése 

Közös 
kottaolvasás , 

tábláról énekkel, 

lehetőség szerint 

egyénileg hang-

szerekkel. kottá-

ról. 

. Vizuális 
kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

Ötvonalas 
tábla, in-

teraktív 

tábla, szá-

mító- gép. 

tankönyv. 

szólamok elrendeződésének ismerete.    

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Partitúra, notáció, tánctípus, dűvő, esztam. 

 



 

 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei befogadás 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
javasolt 

óra-szám 

4 
 

Előzetes tudás 
Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei 
emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, 
intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló 

feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

A zene rendszerezésének különböző szem-

pontjai (pl. kronológia, műfaj, forma, funk-

ció, abszolút zene – programzene): 

 
A zene kapcsolatainak feltárása a társművé-

szetekkel, irodalommal, történelemmel, 

kultúrtörténettel a szintézis teremtés igény-

ével (az egyházzene kapcsolata a liturgiá-

val, zenei élet a főúri rezidenciákon és a 

nyilvános koncerttermekben, operaházak-

ban). 

 
Az alkotás – zenei reprodukció – befoga-

dás viszonya (zeneszerzés és előadó-mű-

vészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés 

– improvizáció), a zene funkciói (művé-

szi zene – szórakoztató zene, liturgia, ön-

kifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalma-

zott zene). 

 
A zenei ismeretszerzés és információ-

gyűjtés, a zenehallgatás lehetőségei a 

számítógép és az internet segítségével. 

A felfedezés örömének kialakítása a fo-

lyamatos tanári tartalomközlés helyett 

(zeneszerzők, életutak, életművek). 

 
Népzene és műzene kapcsolatai. 

 
Átköltés, átdolgozás, feldolgozás. 

Tanulói kutatás, 

információgyűjt 

és könyvtár, in-

ternet segítségé-

vel, kiselőadá-

sok. Tanulói 

hangszeres be-

mutatás, 

tanári hangsze-

res- énekes elő-

adás. Hangver-

seny- látogatás. 

 

. Magyar nyelv 

és irodalom: a 

műzene iro-

dalmi kapcso-

lódásai, átköl-

tés, humor. 

 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

zene történelmi 

kapcsolódásai, 

zene a főúri re-

zidenciákon, 

zene a liturgiá-

ban, polgároso-

dás 

és a nyilvános 

koncerttermek, 

operaházak. 

 
Idegen nyel-

vek: zenehall-

gatási anyag 

idegen nyel-

ven. 

 
Vizuális 

kultúra: 

Jóminőségű 

CD- és 

DVD- le-

játszó, 

erősítő, 

hang- szó-

rók, szá-

mító- gép 

internet- 

kapcsolat- 

tal, tan-

könyv, 

Zenehallgat 

ás CD-k a 

ginmnáziu 

mok 9-10. 

évfolyama 

számára, 

hangtár, 

hozzá- fér-

hető hanga- 

nyag. 

 

 



 

 

  önkifejezés, 
érzelmek 

kifejezése 

többféle 

eszközzel. 

 
Informatika: 

internet hasz-

nálat. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene  –  műzene,  világi  zene  –  egyházzene,  abszolút  zene  – 

programzene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 
javasolt 

óra-szám 

11 

 
Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 

részleteinek felismerése. 
 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 

stílusokban. Önálló „elemzés”, véleménykifejtés. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 
 

Az alábbi szempontok alapján válogatott 

és meghallgatott zenei részletek felisme-

rése. 

Népzene: 

népdal, hangszeres népzene. 

 
Klasszikus zene: 

Az európai műzene kialakulása  1750-ig. 

Legfontosabb stílusjegyek, műfajok, zene-

szerzők. 

Középkor és reneszánsz – az egyszóla-

múságból a többszólamúság első virágko-

ráig (gregorián, reneszánsz műfajok: mo-

tetta, mise,madrigál).A magyar reneszánsz. 

Barokk – a hangszeres műfajok és az opera 

kialakulása (concertáló stílus, basso conti-

nuo, monódia, fúga, korál, passió) XVII–

XVIII. századi magyar műzene (Kájoni-kó-

dex, Lőcsei kézirat, Vietórisz- kódex anya-

gából). 

Tanulói kutatás, 
információ 

gyűjtés könyv-

tár, internet se-

gítségével, kis-

előadások. Ta-

nulói hangsze-

res bemutatás, 

tanári hangsze-

res- énekes elő-

adás. Hangver-

seny- látogatás. 

 

. Magyar nyelv és 

irodalom: a mű-

zene irodalmi 

kapcsolódásai, 

átköltés, humor. 

 
Történelem, tár-

sadalmi és ál-

lampolgári is-

meretek: a zene 

történelmi kap-

csolódásai, zene 

a főúri reziden-

ciákon, zene a 

liturgiában, pol-

gárosodás és a 

nyilvános kon-

certtermek, ope-

raházak. 

 
Idegen nyelvek: 

zenehallgatási 

anyag idegen 

nyelven. 

 
Vizuális kultúra: 

önkifejezés, ér-

zelmek kifeje-

zése 
többféle 
eszközzel. 

 
Informatika: ze-

nei infromáció-

gyűjt és az inter-

net segítségé-

vel). 

CD- és 

DVD- le-

játszó, 

erősítő, 

hang- szó-

rók, szá-

mító- gép 

internet 

kapcsolat-

Zenehall- 

gatás 

 CD- 

9-10. év-

folyam 

számára, 

tankönyv, 

hangtár, 

hozzá- 

férhető 

hang- 

anyag. 

    kulcsfogalmak mise ,motetta, madrigál, concerto, korál, fúga 
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A zenehallgatás anyaga 
 
 

 

Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségek zenéje. 

Klasszikus zenei anyag: a repertoár nem lezárt, stíluson, zeneszerzőn belül 

más művel helyettesíthető. 

 

Gregorián ének (pl.: Dies irae, Ave Maria himnusz) 

Ortodox egyházi zene: A. Katalszkij: „Krisztus feltámadott” (Orosz húsvét) 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Messa di Gloria-Gloria 

H. Purcell: Dido és Aeneas- opera (rész-

letek) Johann Sebastian Bach: János pas-

sió 

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

Georg Friedrich Händel: Júdás Makkabeus- oratórium (részletek) 

Antonio Vivaldi: A négy évszak- Tavasz, Tél 

Az érettségi vizsga zenehallgatás követelményei- középszint 

Josquin: Ave vera virginitas 

Tinódi: Egervár viadaljáról való ének 

Vivaldi: A négy évszak - Tavasz, Tél 

J. S. Bach: h-moll szvit 

J. S. Bach: II. Brandenburgi verseny 

Haydn: „Oxford” szimfónia (No. 92) IV. tétel 

 

 

A továbbhaladás feltételei 
 

 
 

A tanulók az énekes anyagból kb. 20 dalt és műrészletet részben kottából,  rész-

ben emlékezetből kifejezően énekelnek csoportosan ,választhatóan hangszeres 

előadásban. Képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló cso-

kor felidézésére, 1-1 témán, műfajon, stíluskörön belül is. Fakultatív követel-

mény az egyszerűbb két- és háromszólamú kórusművek vagy azok részleteinek, 

kánonok éneklése. 

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékeljék, ismerjék fel 

a  zenei kifejezés, a forma, műfaj és a zenei eszközök közti összefüggéseket. 

 A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket ismerjék fel, értelmezzék, 

tanári segítséggel reprodukálják. A tanulók a megtapasztalt zenei stílusokat, kor-

szakokat, zeneműveket (min. 10 alkotást ismernek meg). 

 A tanulók ismerjenek fel min. 10 alkotást. 
Tudjanak tájékozódni a tanult műfajokban,stílus korszakokban 
 Tudjanak különbséget tenni a világi zene, egyházzene között. 
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Ének - zene 10. osztály 

       37 óra (heti 1)    

               Helyi tanterve 

 

 

 
Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem  pianínóval vagy zongorával 
– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Mágneses tábla 
– Ritmushangszerek 
– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
– Számítógép internetkapcsolattal 
– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

 

 

 

 

 

 

   Készítette:Varga Miklósné 

 



 

10. évfolyam 
 

 
 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret 
 

12 

 

Előzetes tudás 
Az előző években megismert népzenei és műzenei szemelvények 
elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 

 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanult dalanyag ébrentartása, használatával az éneklési készség 
fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés ki-

alakítása, helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező 

éneklés. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

4-5 mű éneklése tiszta intonációval és he-

lyes hangképzéssel az életkori sajátossá-

gokat figyelembe véve (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), a követ-

kező kategóriák mindegyikéből: Zeneiro-

dalmi szemelvények, mindegyik megis-

mert stíluskorszakból legalább egy dal 

vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 

  bécsi klasszikus, 

  romantikus, 

  XX. századi. 

 
Egyszólamú és többszólamú világi és 

egyházi vokális anyag, és hangszeres 

művek témái a zenehallgatás anyagából 

válogatva. 

Néhány populáris zenei szemelvény a ze-

nehallgatás anyagából válogatva (lásd a 

magyar anyag a Zenehallgatási anyag 

megfelelő része). 

Magyar népzene és történeti dallamok (az 

életkornak megfelelő tematikus csopor-

tokból válogatva): 

  búcsúzók, keservesek, 

  életfordulók, jeles napok dalai, 

  a táncházban énekelt népdalok, 

  balladák, 

  verbunkos dallamok. 

Osztály, csoport, 
egyéni éneklés 

„a capella” 

,,hangszerrel, 

szöveggel, hang-

zókkal, szolmi-

zálva, egy vagy 

több szólamban 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbá-

lis kifejező-

készség fejlesz-

tése, 

dalok szövege, 

költői eszközök 

megfigyelése a 

zenei kifejezés-

ben, 
 

magyar 

népballadák, 
 

virágénekek, 

szimbolika. 

 
Idegen nyelvek: 

más népek dalai 

eredeti szöveg-

gel. 

 
. 

Megfelelő 
méretű, jól 

szellőztet- 

hető szak-

terem 

,zongora 

vagy pia-

nino, rit-

mus- 

hang- sze-

rek. Tan-

könyv 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene: ballada: jaj-nóta, sirató, táncház, népies műdal, verbunk, csár-

dás; egyházzene (zsoltár, korál, népének, spirituálé); dal (népdal, műdal, 

egyházi és világi dal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal) 



 

 

 
 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei reprodukció 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
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Előzetes tudás 
Ritmikai és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő 

formaérzék, harmóniai alapkészségek. 
 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek 
ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző érdeklődé-

sének megfelelő zenei példákon keresztül személyiségfejlesztés. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai el-

járások, mód-

szerek, szerve-

zési- és mun-

kaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

Ritmus, metrum: 

Összetett és aszimmetrikus metrumokhoz 

kapcsolódó improvizációs gyakorlatok 

tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és 

szabálytalan hangsúlyozás, metrumváltá-

sok. 

 
Dallam: 

Szövegalkotás egyszerű dallamra, 

jellegzetes ritmusokra és „vissza”. 

Ismert dallamra új szöveg illesztése. 

Versmegzenésítés. 

A zenei és a szöveg hangsúlyai (prozódia) 

a gyakorlatban. 

Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak 

összehasonlítása. 

Klasszikus és populáris műfajok. 

Zenei prozódia megfigyelése, 

reprodukciója. 

 
Harmónia: 

A dúr-moll hangsor hármashangzatainak 

dallam alá illesztése – gitár, zongora, basz-

szushang éneklése – a csoportban lévő 

hangszert tanulók, zeneiskolások vagy kü-

lönösen érdeklődő tanulók aktivizálásával. 

Harmonikus és diszharmonikus 

együtthangzás megszólaltatása 

(csoportban). 

Egyéni, 
csoportos ének, 

ritmus, mozgás, 

hangszer, vizuá-

lis megoldások, 

szavak. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:, 
 

szövegalkotás 

egyszerű dal-

lamra, vers-

megzenésí- tés, 
 

szöveg - 

hangsúlyok, 

prozódia. 

 
Idegen nyelvek: 

idegen nyelvű 

szövegek és for-

dításainak össze-

hasonlítása a 

prozódia szem-

pontjából. 

 
Matematika: 

absztrakt gon-

dolkodás fej-

lesztése a zenei 

formákon ke-

resztül. 

 
Vizuális kultúra: 

önkifejezés, ér-

zelmek kifeje-

zése 

Ritmus- 
hangsze- 

rek, és 

más 

hangsze- 

rek, nagy 

mozgástér 

. 

 



 

 

Komponálás és rögtönzés 
összekapcsolása: 

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz 

kapcsolódó dallamalkotási módok: 

recitálás – zsoltártónus, recitativo, dí-

szítés a népzenében és műzenében, ze-

nei szerkesztés módok, zenei formák 

parafrázisa zenei és nem zenei 
eszközökkel: 

ritmus rondó, 

szekvencia, 

periódus, 

variáció, 

Aranymetszés a zenében és a 

természetben. 

Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott 

ritmuskísérethez dallamalkotás. 

Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret 

alkotása: 
 

osztinátó, 
 

orgonapont, 

T-D ingamozgás, 

tercelés. 

 
Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, 

metrikai, dallami és harmóniai elemekből 

létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatá-

sában. 

 
Rögtönzés és komponálás egyéni és 

csoportos formában. 

 többféle 
eszközzel. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, 

polifónia). 

Metrumfajta   (egyszerű,   összetett,   aszimmetrikus),   szabályos   és 

szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei reprodukció 

Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 
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Előzetes tudás 
Az előző években megszerzett zeneelméleti alapismeretek a hagyományos 
klasszikus zenei notációról. 

 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése, 

rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további 

gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint 

elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai el-

járások, mód-

szerek, szerve-

zési- és mun-

kaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

A kottaírás fejlődése: 

az ötvonalas rendszertől eltérő notációk: 

tabulatúra, aleatórikus zene, betűs ak-

kordjelölés. 
 

 
 

Ritmikai elemek, metrum, tempó: Tán-

cok ritmikai sajátosságainak megfigye-

lése a tánctípusok tempóbeli, metrikai 

és ritmikai jellemzői szempontjából: 

néptánc – magyar és nem magyar példák, 

modern táncok, 

ezek azonosítása hallás után és 

kottaképről. 
 

 
 

Harmóniai elemek: 

akkordfűzések megfigyelése. 

 
Partitúra: 

Vokális és hangszeres partitúrák 

megismerése: 

zenehallgatás kottaképkövetéssel, 

témák azonosításával, 

előadói jelek és megvalósulás 

megfigyelésével, 

szólamok elrendeződésének ismerete. 

Közös 
kottaolvasás táb-

láról énekkel, le-

hetőség szerint 

egyénileg hang-

szerekkel. 

. Vizuális 
kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

Ötvonalas 
tábla, in-

teraktív 

tábla, szá-

mító- 

gép.tan- 

könyv 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Partitúra, notáció, tánctípus, dűvő, esztam, beat, off beat, swing ritmus. 

 
 



 

 
 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei befogadás 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 
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Előzetes tudás 
Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei 
emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, 
intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló 

feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

A zene rendszerezésének különböző szem-

pontjai (pl. kronológia, műfaj, forma, funk-

ció, abszolút zene – programzene): 

 
A zene kapcsolatainak feltárása a társművé-

szetekkel, irodalommal, történelemmel, 

kultúrtörténettel a szintézis teremtés igény-

ével (az egyházzene kapcsolata a liturgiá-

val, zenei élet a főúri rezidenciákon és a 

nyilvános koncerttermekben, operaházak-

ban). 

 
Az alkotás – zenei reprodukció – befoga-

dás viszonya (zeneszerzés és előadó-mű-

vészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés 

– improvizáció), a zene funkciói (művé-

szi zene – szórakoztató zene, liturgia, ön-

kifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalma-

zott zene). 

 
A zenei ismeretszerzés és információ-

gyűjtés, a zenehallgatás lehetőségei a 

számítógép és az internet segítségével. 

A felfedezés örömének kialakítása a fo-

lyamatos tanári tartalomközlés helyett 

(zeneszerzők, életutak, életművek). 

 
Műalkotás-„elemzés,” önálló véleménynyil-
vánítás (művészi érték- giccs). 

 

Tanulói kutatás, 
információ- 

gyűjtés könyv-

tár, internet se-

gítségével, kis-

előadások. Ta-

nulói hangsze-

res bemutatás, 

tanári hangsze-

res- énekes elő-

adás. Hangver-

seny- látogatás. 

Elektronikus 

forrás. 

 

. Magyar nyelv 

és irodalom: a 

műzene iro-

dalmi kapcso-

lódásai, átköl-

tés, humor. 

 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

zene történelmi 

kapcsolódásai, 

zene a főúri re-

zidenciákon, 

zene a liturgiá-

ban, polgároso-

dás 

és a nyilvános 

koncerttermek, 

operaházak. 

 
Idegen nyel-

vek: zenehall-

gatási anyag 

idegen nyel-

ven. 

 
Vizuális 

Jó 
minőségű 

CD- és 

DVD- le-

játszó, 

erősítő, 

hang- szó-

rók, szá-

mító- gép 

internet- 

kapcsolat- 

tal, Zene-

hall- 

gatás CD-k 

a 9-10. év-

folyam szá-

mára, tan-

könyv, 

hangtár, 

hozzá- fér-

hető hanga- 

nyag. 

 



 

 

 
Népzene és műzene kapcsolatai. A jazz és 

a populáris zene műfajainak kapcsolódási 

pontjai. 

 
Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok 

keveredése, zenei humor, pl. komolyzenei 

témák megjelenése a médiában és a popu-

láris műfajokban, világzenei példák zenei 

forrásai. 

Jazzhangszerek. 

 
Egy zeneműrészlettel való kapcsolat meg-

adott témából választva (pl. élet, halál, szü-

letés, gyász, haza, szerelem, gúny vallás, 

szabadság, küzdelem, béke) 

 kultúra: 
önkifejezés, 

érzelmek ki-

fejezése 

többféle 

eszközzel. 

 
Informatika: 

infromációgyűj 

tés az internet 

segítségével. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, abszolút zene – program-

zene, komolyzene-populáris zene, tánczene, alkalmazott zene, giccs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 
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Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 

részleteinek felismerése. 
 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 

stílusokban. Önálló „elemzés”, véleménykifejtés. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai el-

járások, mód-

szerek, szerve-

zési- és mun-

kaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

Az alábbi szempontok alapján válogatott 

és meghallgatott zenei részletek felisme-

rése. 

Népzene: 

népdal, hangszeres népzene, népies műdal, 

cigányzene. 

 
Klasszikus zene: 

Bihari János, Lavotta János és Csermák 

Antal verbunkos zenéje. 

Bécsi klasszika – a klasszikus zenei for-

mák és műfajok (szonáta elvű formai épít-

kezés, kamarazene, szimfónia, opera 

buffa), Haydn, Mozart, Beethoven. Ro-

mantika – dalciklus, hangszeres előadási 

darabok, opera és zenedráma (nemzeti jel-

leg a zenében, hangszeres virtuozitás, az 

érzelmek szélsőséges megjelenítése, mini-

atűr kompozíciók és monumentalitás – 

formai és dallami jellemzők: szabad for-

mák, kromatikus dallamalkotás, díszítés). 

A századforduló és a XX. század zenéje – 

a stílusegység felbomlása, új zenei irány-

zatok (impresszionizmus, verizmus, dode-

kafónia, avantgárd, experimentális zene, 

expresszionizmus, elektronikus zene). 

Korunk zenéje a második világháborútól 

napjainkig. 

Tanulói kutatás, 
információ- 

gyűjtés könyv-

tár, internet se-

gítségével, kis-

előadások. Ta-

nulói hangsze-

res bemutatás, 

tanári hangsze-

res- énekes elő-

adás. Hangver-

seny- látogatás. 

Elektronikus 

forrás. 

 

. Magyar nyelv és 

irodalom: a mű-

zene irodalmi 

kapcsolódásai, 

átköltés, humor. 

 
Történelem, tár-

sadalmi és ál-

lampolgári is-

meretek: a zene 

történelmi kap-

csolódásai, zene 

a főúri reziden-

ciákon, zene a 

liturgiában, pol-

gárosodás és a 

nyilvános kon-

certtermek, ope-

raházak. 

 
Idegen nyelvek: 

zenehallgatási 

anyag idegen 

nyelven. 

 
Vizuális kultúra: 

önkifejezés, ér-

zelmek kifeje-

zése 

Jó minő- 
ségű CD- 

és DVD- 

lejátszó, 

erősítő, 

hang- szó-

rók, szá-

mító- gép 

internet- 

kapcsolat- 

tal, Zene-

hall- gatás 

CD- a 9-

10. évfo-

lyam szá-

mára, tan-

könyv, 

Gonda Já-

nos: A po-

puláris 

zene anto-

lógiá- ja, 

hangtár, 

hozzá- 

férhető 

hanga- 

nyag. 

 

 



 

 

 
A klasszikus zenén túl: 

a jazz műfajai a kezdetektől 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 mass media jelensége és zenei anyaga. 

 
A művek megismerésén, elemzésén ke-

resztül a kultúrabefogadás szándékának 

erősítése (pl. hangverseny-látogatás moti-

vációs szerepének felhasználásával). 

 többféle 
eszközzel. 

 
Informatika: ze-

nei információ- 

gyűjtés az inter-

net segítségé-

vel). 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílusjegy, műfaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Zenehallgatás 
 

 
 

Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségek  zenéje,  népies  műdal,  cigányzene,  verbunkos 

zene, romantikus szerzők nemzeti táncai (Chopin, Brahms, Dvořák). 

 
Klasszikus zenei anyag: stíluson, zeneszerzőn belül más művel helyettesíthető. 

 
Joseph Haydn: Vonósnégyesek, Op. 76, Hob. III:75–80. 

Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro házassága, Requiem – részletek. 

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

Franz Schubert: Téli utazás (Winterreise) D. 911– részletek. 

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

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom (Sommernachtstraum), Op. 21. 

Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek. 

Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48. – részletek. 

Liszt Ferenc: Rapszódiák, Les Preludes 

Giuseppe Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa. 

Adagietto. Szergej Rahmanyinov: 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. 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus. 

Lajtha László: Quatre Hommages, Op. 42 (fafúvós kvartettre). 

Arnold Schönberg: Pierrot Lunaire, Op. 21. 

Anton Webern: Fünf Stücke (Öt darab) zenekarra, Op. 10. 

Conlon Nancarrow: Etüdök gépzongorára (Studies for prepared player piano). 

Kurtág György: József Attila-töredé-

kek. Arvo Pärt: Magnificat. 

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

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

+ Az érettségi vizsga zenehallgatás követelményei- középszint 

Haydn: „Oxford” szimfónia (No. 92) IV. tétel 

Beethoven: V. szimfónia 

Erkel: Bánk bán (Keserű bordal, Hazám, hazám) 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 

Bartók: Concerto 

Gershwin: Rhapsody in Blue 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Populáris zenei szemelvények: 



  

A magyar anyag./elsősorban éneklésre/ 

A külföldi anyag: Gonda János:A populáris zene antológiája c. kiadványból 

 

CÍM SZERZŐ ELŐADÓ 

A hetedik Póka – József Attila Hobo Blues Band 
 

Apám hitte 
 

Presser, Zorán – Dusán 
 

Zorán 

Az utcán Szörényi – Bródy Illés együttes 

Azért vannak a jó barátok Máté Péter – S.Nagy István Máté Péter 

 
Budapest 

Cseh Tamás – Másik János – 

Bereményi Géza 
 
Cseh Tamás 

 
Európa 

Varga Miklós – Varga 
Mihály 

 
Varga Miklós 

Felkelt a napunk… Szörényi – Bródy Illés együttes 

Gyöngyhajú lány Presser – Adamis Omega 

Ha én rózsa volnék Szörényi – Bródy Koncz Zsuzsa 

Ha itt lennél velem Republic együttes Republic 

Ilyenek voltunk Kovács Ákos Ákos 

Iskolatáska Hajdú – Demjén Bergendy együttes 

Könnyű álmot hozzon az éj Várkonyi – Miklós Charlie 

Levél a távolból Szörényi – Bródy Fonográf 
 

Mama kérlek 
 

Bródy János 
 

Koncz Zsuzsa 

Miénk itt a tér Presser – Adamis LGT 

Miért hagytuk, hogy így legyen Szörényi – Bródy Illés együttes 

Mondd, hogy nem haragszol Szörényi – Bródy Fonográf 

Most múlik pontosan Kiss Tibor Quimby 

Ne várd a májust Bródy János Zorán 

 
Nemzeti dal 

Tolcsvai László – Petőfi 
Sándor 

 
Tolcsvai László 

Nézz az ég felé Lerch István – Horváth Attila Charlie 

Szállj fel magasra Gallai Péter – Köves Miklós Piramis 

Szólj rám, ha hangosan énekelek Presser Gábor LGT 

Te majd kézen fogsz és 
hazavezetsz 

 
Presser Gábor 

 
Presser Gábor 

Ugye mi jó barátok vagyunk Presser – Dusán LGT, Zorán, Demjén 

Valaki mondja meg Presser – Adamis Presser Gábor 

Várj, míg felkel majd a nap Lerch – Demjén V'Moto-Rock 

Zene nélkül mit érek én Máté Péter Máté Péter 
 

Jazz, világzenei művek CD-,DVD-felvételei. 
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A továbbhaladás feltételei 
 

 

A tanulók az énekes anyagból 40 dalt és műrészletet részben kottából, részben emlékezet-

ből kifejezően énekeljenek csoportosan. 

Legyenek képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor felidézésére 

egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb két- és háromszólamú kórusművek vagy azok részletei, kánonok éneklése 

csoportosan. 

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékeljék, ismerjék fel a zenei 

kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti összefüggéseket. 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket ismerjék fel és értelmezzék, ta-

nári segítséggel reprodukálják. 

Legyenek képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- és maga-

tartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humánus tartalmukat megérteni. A 

kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális sokszínűségében iga-

zodjanak el. 

A tanulók sokféle zenei stílust, korszakot, zeneművet megismertek (min. 20 alko-

tás). A tanulók ismerjenek fel minimum 20 alkotást. 

Tudjanak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakokban. 

A műveket kontextusba helyezve legyenek képesek saját élményeket is fel-

idézni, választásaikat indokolják meg. 

Különbséget tudjanak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató, alkalmazott 

zene, programzene, abszolút zene között. 

A két év során az áttekintést segítő különböző szempontok alapján ismerjék meg a különböző 

zenei stílusok jellemzőit, kronológiailag és műfajilag rendezettség alakuljon ki az eddig meg-

szerzett és ebben az időszakban kiegészített zenei ismeretekben. 

     Ének - zene 

10. osztály 

       37 óra (heti 1)    

               Helyi tanterve 

 
 

 
Tárgyi feltételek 

– Szaktanterem  pianínóval vagy zongorával 
– Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz, énekes játékokhoz 
– Megfelelő terem a kórusmunkához 
– Ötvonalas tábla 
– Mágneses tábla 
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– Ritmushangszerek 
– Jó minőségű CD- és DVD-lejátszó, erősítő, hangszórók 
– Számítógép internetkapcsolattal 
– Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

 

 

 

 

 

 

   Készítette:Varga Miklósné 

 



 

10. évfolyam 
 

 
 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei reprodukció 

Éneklés 

Órakeret 
 

12 

 

Előzetes tudás 
Az előző években megismert népzenei és műzenei szemelvények 
elsajátítása során kialakult éneklési képességek, zenei ismeretek. 

 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A tanult dalanyag ébrentartása, használatával az éneklési készség 
fejlesztése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés ki-

alakítása, helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező 

éneklés. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

4-5 mű éneklése tiszta intonációval és he-

lyes hangképzéssel az életkori sajátossá-

gokat figyelembe véve (szükség esetén 

egyénre szabott kezdőhangról), a követ-

kező kategóriák mindegyikéből: Zeneiro-

dalmi szemelvények, mindegyik megis-

mert stíluskorszakból legalább egy dal 

vagy dalrészlet, néhány rövid zenei téma: 

  bécsi klasszikus, 

  romantikus, 

  XX. századi. 

 
Egyszólamú és többszólamú világi és 

egyházi vokális anyag, és hangszeres 

művek témái a zenehallgatás anyagából 

válogatva. 

Néhány populáris zenei szemelvény a ze-

nehallgatás anyagából válogatva (lásd a 

magyar anyag a Zenehallgatási anyag 

megfelelő része). 

Magyar népzene és történeti dallamok (az 

életkornak megfelelő tematikus csopor-

tokból válogatva): 

  búcsúzók, keservesek, 

  életfordulók, jeles napok dalai, 

  a táncházban énekelt népdalok, 

  balladák, 

  verbunkos dallamok. 

Osztály, csoport, 
egyéni éneklés 

„a capella” 

,,hangszerrel, 

szöveggel, hang-

zókkal, szolmi-

zálva, egy vagy 

több szólamban 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: verbá-

lis kifejező-

készség fejlesz-

tése, 

dalok szövege, 

költői eszközök 

megfigyelése a 

zenei kifejezés-

ben, 
 

magyar 

népballadák, 
 

virágénekek, 

szimbolika. 

 
Idegen nyelvek: 

más népek dalai 

eredeti szöveg-

gel. 

 
. 

Megfelelő 
méretű, jól 

szellőztet- 

hető szak-

terem 

,zongora 

vagy pia-

nino, rit-

mus- 

hang- sze-

rek. Tan-

könyv 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene: ballada: jaj-nóta, sirató, táncház, népies műdal, verbunk, csár-

dás; egyházzene (zsoltár, korál, népének, spirituálé); dal (népdal, műdal, 

egyházi és világi dal, romantikus dal, szórakoztató zenei dal) 



 

 

 
 

 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei reprodukció 

Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), 

kreatív zenei tevékenység 

Órakeret 
 

6 

 

Előzetes tudás 
Ritmikai és dallamvariálási készség, tonális és funkciós érzet, fejlődő 

formaérzék, harmóniai alapkészségek. 
 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A korábbi évek generatív és kreatív készségfejlesztés tevékenységeinek 
ismétlése a korosztály elvárható zenei képességének és jellemző érdeklődé-

sének megfelelő zenei példákon keresztül személyiségfejlesztés. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai el-

járások, mód-

szerek, szerve-

zési- és mun-

kaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

Ritmus, metrum: 

Összetett és aszimmetrikus metrumokhoz 

kapcsolódó improvizációs gyakorlatok 

tapssal és ütőhangszerekkel, szabályos és 

szabálytalan hangsúlyozás, metrumváltá-

sok. 

 
Dallam: 

Szövegalkotás egyszerű dallamra, 

jellegzetes ritmusokra és „vissza”. 

Ismert dallamra új szöveg illesztése. 

Versmegzenésítés. 

A zenei és a szöveg hangsúlyai (prozódia) 

a gyakorlatban. 

Eredeti nyelvű szöveg és fordításainak 

összehasonlítása. 

Klasszikus és populáris műfajok. 

Zenei prozódia megfigyelése, 

reprodukciója. 

 
Harmónia: 

A dúr-moll hangsor hármashangzatainak 

dallam alá illesztése – gitár, zongora, basz-

szushang éneklése – a csoportban lévő 

hangszert tanulók, zeneiskolások vagy kü-

lönösen érdeklődő tanulók aktivizálásával. 

Harmonikus és diszharmonikus 

együtthangzás megszólaltatása 

(csoportban). 

Egyéni, 
csoportos ének, 

ritmus, mozgás, 

hangszer, vizuá-

lis megoldások, 

szavak. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:, 
 

szövegalkotás 

egyszerű dal-

lamra, vers-

megzenésí- tés, 
 

szöveg - 

hangsúlyok, 

prozódia. 

 
Idegen nyelvek: 

idegen nyelvű 

szövegek és for-

dításainak össze-

hasonlítása a 

prozódia szem-

pontjából. 

 
Matematika: 

absztrakt gon-

dolkodás fej-

lesztése a zenei 

formákon ke-

resztül. 

 
Vizuális kultúra: 

önkifejezés, ér-

zelmek kifeje-

zése 

Ritmus- 
hangsze- 

rek, és 

más 

hangsze- 

rek, nagy 

mozgástér 

. 

 



 

 

Komponálás és rögtönzés 
összekapcsolása: 

Az énekes és zenehallgatási anyaghoz 

kapcsolódó dallamalkotási módok: 

recitálás – zsoltártónus, recitativo, dí-

szítés a népzenében és műzenében, ze-

nei szerkesztés módok, zenei formák 

parafrázisa zenei és nem zenei 
eszközökkel: 

ritmus rondó, 

szekvencia, 

periódus, 

variáció, 

Aranymetszés a zenében és a 

természetben. 

Ismert dallamhoz ritmuskíséret vagy adott 

ritmuskísérethez dallamalkotás. 

Egyszerű ritmus- és harmóniakíséret 

alkotása: 
 

osztinátó, 
 

orgonapont, 

T-D ingamozgás, 

tercelés. 

 
Kreatív közreműködés a tanult ritmikai, 

metrikai, dallami és harmóniai elemekből 

létrehozott és a tanult formai eszközökkel 

szerkesztett kompozíciók megszólaltatá-

sában. 

 
Rögtönzés és komponálás egyéni és 

csoportos formában. 

 többféle 
eszközzel. 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Zenei szerkesztésmód (egyszólamú dallamalkotás, homofónia, 

polifónia). 

Metrumfajta   (egyszerű,   összetett,   aszimmetrikus),   szabályos   és 

szabálytalan hangsúlyozás. Prozódia. Hármashangzatok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei reprodukció 

Felismerő kottaolvasás, nélkülözhetetlen 

zeneelméleti alapismeretek 

Órakeret 
 

4 

 

Előzetes tudás 
Az előző években megszerzett zeneelméleti alapismeretek a hagyományos 
klasszikus zenei notációról. 

 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

Az eddig tanult felismerő kottaolvasási és zenei ismeretek megerősítése, 

rendezése az ismétlés és az összefüggések feltárása által. A további 

gyakorlás a befogadást és a felidézést kísérő kottakövetéssel valamint 

elemi szintű kottaolvasás alkalmazásával. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai el-

járások, mód-

szerek, szerve-

zési- és mun-

kaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

A kottaírás fejlődése: 

az ötvonalas rendszertől eltérő notációk: 

tabulatúra, aleatórikus zene, betűs ak-

kordjelölés. 
 

 
 

Ritmikai elemek, metrum, tempó: Tán-

cok ritmikai sajátosságainak megfigye-

lése a tánctípusok tempóbeli, metrikai 

és ritmikai jellemzői szempontjából: 

néptánc – magyar és nem magyar példák, 

modern táncok, 

ezek azonosítása hallás után és 

kottaképről. 
 

 
 

Harmóniai elemek: 

akkordfűzések megfigyelése. 

 
Partitúra: 

Vokális és hangszeres partitúrák 

megismerése: 

zenehallgatás kottaképkövetéssel, 

témák azonosításával, 

előadói jelek és megvalósulás 

megfigyelésével, 

szólamok elrendeződésének ismerete. 

Közös 
kottaolvasás táb-

láról énekkel, le-

hetőség szerint 

egyénileg hang-

szerekkel. 

. Vizuális 
kultúra: vizuális 

jelek és jelzések 

használata. 

Ötvonalas 
tábla, in-

teraktív 

tábla, szá-

mító- 

gép.tan- 

könyv 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Partitúra, notáció, tánctípus, dűvő, esztam, beat, off beat, swing ritmus. 

 
 



 

 
 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei befogadás 

Befogadói kompetenciák fejlesztése 

Órakeret 

 

4 

 

Előzetes tudás 
Korábbi évek során megszerzett kompetenciák, nyitott hozzáállás, zenei 
emlékek, tapasztalatok, koncertélmények. 

 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A befogadás pályáinak szélesítésével, személyes – esztétikai, 
intellektuális, gyakorlati – zenei élmények szerzésével, irányított és önálló 

feldolgozással a személyiség és az esztétikai érzék fejlesztése. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

szervezési- és 

munkaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

A zene rendszerezésének különböző szem-

pontjai (pl. kronológia, műfaj, forma, funk-

ció, abszolút zene – programzene): 

 
A zene kapcsolatainak feltárása a társművé-

szetekkel, irodalommal, történelemmel, 

kultúrtörténettel a szintézis teremtés igény-

ével (az egyházzene kapcsolata a liturgiá-

val, zenei élet a főúri rezidenciákon és a 

nyilvános koncerttermekben, operaházak-

ban). 

 
Az alkotás – zenei reprodukció – befoga-

dás viszonya (zeneszerzés és előadó-mű-

vészet kapcsolata, komponálás/lejegyzés 

– improvizáció), a zene funkciói (művé-

szi zene – szórakoztató zene, liturgia, ön-

kifejezés, ünnepek zenéi, tánc, alkalma-

zott zene). 

 
A zenei ismeretszerzés és információ-

gyűjtés, a zenehallgatás lehetőségei a 

számítógép és az internet segítségével. 

A felfedezés örömének kialakítása a fo-

lyamatos tanári tartalomközlés helyett 

(zeneszerzők, életutak, életművek). 

 
Műalkotás-„elemzés,” önálló véleménynyil-
vánítás (művészi érték- giccs). 

 

Tanulói kutatás, 
információ- 

gyűjtés könyv-

tár, internet se-

gítségével, kis-

előadások. Ta-

nulói hangsze-

res bemutatás, 

tanári hangsze-

res- énekes elő-

adás. Hangver-

seny- látogatás. 

Elektronikus 

forrás. 

 

. Magyar nyelv 

és irodalom: a 

műzene iro-

dalmi kapcso-

lódásai, átköl-

tés, humor. 

 
Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

zene történelmi 

kapcsolódásai, 

zene a főúri re-

zidenciákon, 

zene a liturgiá-

ban, polgároso-

dás 

és a nyilvános 

koncerttermek, 

operaházak. 

 
Idegen nyel-

vek: zenehall-

gatási anyag 

idegen nyel-

ven. 

 
Vizuális 

Jó 
minőségű 

CD- és 

DVD- le-

játszó, 

erősítő, 

hang- szó-

rók, szá-

mító- gép 

internet- 

kapcsolat- 

tal, Zene-

hall- 

gatás CD-k 

a 9-10. év-

folyam szá-

mára, tan-

könyv, 

hangtár, 

hozzá- fér-

hető hanga- 

nyag. 

 



 

 

 
Népzene és műzene kapcsolatai. A jazz és 

a populáris zene műfajainak kapcsolódási 

pontjai. 

 
Átköltés, átdolgozás, feldolgozás, stílusok 

keveredése, zenei humor, pl. komolyzenei 

témák megjelenése a médiában és a popu-

láris műfajokban, világzenei példák zenei 

forrásai. 

Jazzhangszerek. 

 
Egy zeneműrészlettel való kapcsolat meg-

adott témából választva (pl. élet, halál, szü-

letés, gyász, haza, szerelem, gúny vallás, 

szabadság, küzdelem, béke) 

 kultúra: 
önkifejezés, 

érzelmek ki-

fejezése 

többféle 

eszközzel. 

 
Informatika: 

infromációgyűj 

tés az internet 

segítségével. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népzene – műzene, világi zene – egyházzene, abszolút zene – program-

zene, komolyzene-populáris zene, tánczene, alkalmazott zene, giccs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tematikai 

egység/ Fej-

lesztési cél 

 

Zenei befogadás 

Zenehallgatás 

Órakeret 

 

11 

 
Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 
értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 

részleteinek felismerése. 
 

További 

feltételek 

Személyi: ének-zene szakos tanár 

Tárgyi: tanterem, CD-lejátszó, hangszerek 

A tematikai 

egység nevelési- 

fejlesztési céljai 

A befogadói kompetencia erősítése az ismeretek kronológiai 
rendszerezésével. Tájékozottság a zeneművek műfajában és a zenei 

stílusokban. Önálló „elemzés”, véleménykifejtés. 
 

 
 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Pedagógiai el-

járások, mód-

szerek, szerve-

zési- és mun-

kaformák 

 
 

Kapcsolódási 

pontok 

 
 

Tan- 

eszközök 

 

Az alábbi szempontok alapján válogatott 

és meghallgatott zenei részletek felisme-

rése. 

Népzene: 

népdal, hangszeres népzene, népies műdal, 

cigányzene. 

 
Klasszikus zene: 

Bihari János, Lavotta János és Csermák 

Antal verbunkos zenéje. 

Bécsi klasszika – a klasszikus zenei for-

mák és műfajok (szonáta elvű formai épít-

kezés, kamarazene, szimfónia, opera 

buffa), Haydn, Mozart, Beethoven. Ro-

mantika – dalciklus, hangszeres előadási 

darabok, opera és zenedráma (nemzeti jel-

leg a zenében, hangszeres virtuozitás, az 

érzelmek szélsőséges megjelenítése, mini-

atűr kompozíciók és monumentalitás – 

formai és dallami jellemzők: szabad for-

mák, kromatikus dallamalkotás, díszítés). 

A századforduló és a XX. század zenéje – 

a stílusegység felbomlása, új zenei irány-

zatok (impresszionizmus, verizmus, dode-

kafónia, avantgárd, experimentális zene, 

expresszionizmus, elektronikus zene). 

Korunk zenéje a második világháborútól 

napjainkig. 

Tanulói kutatás, 
információ- 

gyűjtés könyv-

tár, internet se-

gítségével, kis-

előadások. Ta-

nulói hangsze-

res bemutatás, 

tanári hangsze-

res- énekes elő-

adás. Hangver-

seny- látogatás. 

Elektronikus 

forrás. 

 

. Magyar nyelv és 

irodalom: a mű-

zene irodalmi 

kapcsolódásai, 

átköltés, humor. 

 
Történelem, tár-

sadalmi és ál-

lampolgári is-

meretek: a zene 

történelmi kap-

csolódásai, zene 

a főúri reziden-

ciákon, zene a 

liturgiában, pol-

gárosodás és a 

nyilvános kon-

certtermek, ope-

raházak. 

 
Idegen nyelvek: 

zenehallgatási 

anyag idegen 

nyelven. 

 
Vizuális kultúra: 

önkifejezés, ér-

zelmek kifeje-

zése 

Jó minő- 
ségű CD- 

és DVD- 

lejátszó, 

erősítő, 

hang- szó-

rók, szá-

mító- gép 

internet- 

kapcsolat- 

tal, Zene-

hall- gatás 

CD- a 9-

10. évfo-

lyam szá-

mára, tan-

könyv, 

Gonda Já-

nos: A po-

puláris 

zene anto-

lógiá- ja, 

hangtár, 

hozzá- 

férhető 

hanga- 

nyag. 

 

 



 

 

 
A klasszikus zenén túl: 

a jazz műfajai a kezdetektől 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 mass media jelensége és zenei anyaga. 

 
A művek megismerésén, elemzésén ke-

resztül a kultúrabefogadás szándékának 

erősítése (pl. hangverseny-látogatás moti-

vációs szerepének felhasználásával). 

 többféle 
eszközzel. 

 
Informatika: ze-

nei információ- 

gyűjtés az inter-

net segítségé-

vel). 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílusjegy, műfaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Zenehallgatás 
 

 
 

Népdal, hangszeres népzene, nemzetiségek  zenéje,  népies  műdal,  cigányzene,  verbunkos 

zene, romantikus szerzők nemzeti táncai (Chopin, Brahms, Dvořák). 

 
Klasszikus zenei anyag: stíluson, zeneszerzőn belül más művel helyettesíthető. 

 
Joseph Haydn: Vonósnégyesek, Op. 76, Hob. III:75–80. 

Wolfgang Amadeus Mozart: Figaro házassága, Requiem – részletek. 

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

Franz Schubert: Téli utazás (Winterreise) D. 911– részletek. 

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

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Szentivánéji álom (Sommernachtstraum), Op. 21. 

Erkel Ferenc: Bánk bán – részletek. 

Robert Schumann: Dichterliebe, Op. 48. – részletek. 

Liszt Ferenc: Rapszódiák, Les Preludes 

Giuseppe Verdi: Nabucco – Rabszolgák kórusa. 

Adagietto. Szergej Rahmanyinov: 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. 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus. 

Lajtha László: Quatre Hommages, Op. 42 (fafúvós kvartettre). 

Arnold Schönberg: Pierrot Lunaire, Op. 21. 

Anton Webern: Fünf Stücke (Öt darab) zenekarra, Op. 10. 

Conlon Nancarrow: Etüdök gépzongorára (Studies for prepared player piano). 

Kurtág György: József Attila-töredé-

kek. Arvo Pärt: Magnificat. 

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

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

+ Az érettségi vizsga zenehallgatás követelményei- középszint 

Haydn: „Oxford” szimfónia (No. 92) IV. tétel 

Beethoven: V. szimfónia 

Erkel: Bánk bán (Keserű bordal, Hazám, hazám) 

Muszorgszkij: Egy kiállítás képei 

Bartók: Concerto 

Gershwin: Rhapsody in Blue 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Populáris zenei szemelvények: 



  

A magyar anyag./elsősorban éneklésre/ 

A külföldi anyag: Gonda János:A populáris zene antológiája c. kiadványból 

 

CÍM SZERZŐ ELŐADÓ 

A hetedik Póka – József Attila Hobo Blues Band 
 

Apám hitte 
 

Presser, Zorán – Dusán 
 

Zorán 

Az utcán Szörényi – Bródy Illés együttes 

Azért vannak a jó barátok Máté Péter – S.Nagy István Máté Péter 

 
Budapest 

Cseh Tamás – Másik János – 

Bereményi Géza 
 
Cseh Tamás 

 
Európa 

Varga Miklós – Varga 
Mihály 

 
Varga Miklós 

Felkelt a napunk… Szörényi – Bródy Illés együttes 

Gyöngyhajú lány Presser – Adamis Omega 

Ha én rózsa volnék Szörényi – Bródy Koncz Zsuzsa 

Ha itt lennél velem Republic együttes Republic 

Ilyenek voltunk Kovács Ákos Ákos 

Iskolatáska Hajdú – Demjén Bergendy együttes 

Könnyű álmot hozzon az éj Várkonyi – Miklós Charlie 

Levél a távolból Szörényi – Bródy Fonográf 
 

Mama kérlek 
 

Bródy János 
 

Koncz Zsuzsa 

Miénk itt a tér Presser – Adamis LGT 

Miért hagytuk, hogy így legyen Szörényi – Bródy Illés együttes 

Mondd, hogy nem haragszol Szörényi – Bródy Fonográf 

Most múlik pontosan Kiss Tibor Quimby 

Ne várd a májust Bródy János Zorán 

 
Nemzeti dal 

Tolcsvai László – Petőfi 
Sándor 

 
Tolcsvai László 

Nézz az ég felé Lerch István – Horváth Attila Charlie 

Szállj fel magasra Gallai Péter – Köves Miklós Piramis 

Szólj rám, ha hangosan énekelek Presser Gábor LGT 

Te majd kézen fogsz és 
hazavezetsz 

 
Presser Gábor 

 
Presser Gábor 

Ugye mi jó barátok vagyunk Presser – Dusán LGT, Zorán, Demjén 

Valaki mondja meg Presser – Adamis Presser Gábor 

Várj, míg felkel majd a nap Lerch – Demjén V'Moto-Rock 

Zene nélkül mit érek én Máté Péter Máté Péter 
 

Jazz, világzenei művek CD-,DVD-felvételei. 
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A továbbhaladás feltételei 
 

 

A tanulók az énekes anyagból 40 dalt és műrészletet részben kottából, részben emlékezet-

ből kifejezően énekeljenek csoportosan. 

Legyenek képesek néhány dallamból (népdal, műdal, zenei téma) álló csokor felidézésére 

egy-egy témán, műfajon, stíluskörön belül is. 

Egyszerűbb két- és háromszólamú kórusművek vagy azok részletei, kánonok éneklése 

csoportosan. 

A tanulók a generatív tevékenységek eredményeként érzékeljék, ismerjék fel a zenei 

kifejezés, a forma, a műfaj és a zenei eszközök közti összefüggéseket. 

A kottakép elemeit és az alapvető zenei kifejezéseket ismerjék fel és értelmezzék, ta-

nári segítséggel reprodukálják. 

Legyenek képesek a műalkotások üzenetét felismerni, a bennük megjelenő sors- és maga-

tartásmintákat értelmezni, gondolatiságukat, morális és humánus tartalmukat megérteni. A 

kiemelkedő zenei műalkotások megismerése által korunk kulturális sokszínűségében iga-

zodjanak el. 

A tanulók sokféle zenei stílust, korszakot, zeneművet megismertek (min. 20 alko-

tás). A tanulók ismerjenek fel minimum 20 alkotást. 

Tudjanak tájékozódni a legfontosabb műfajokban és a stíluskorszakokban. 

A műveket kontextusba helyezve legyenek képesek saját élményeket is fel-

idézni, választásaikat indokolják meg. 

Különbséget tudjanak tenni világi zene, egyházzene, szórakoztató, alkalmazott 

zene, programzene, abszolút zene között. 

A két év során az áttekintést segítő különböző szempontok alapján ismerjék meg a különböző 

zenei stílusok jellemzőit, kronológiailag és műfajilag rendezettség alakuljon ki az eddig meg-

szerzett és ebben az időszakban kiegészített zenei ismeretekben. 

 

 

 

 

ÉNEK-ZENE 

 
     A 12. évfolyam helyi tanterve 

     Heti 1 óra (32) 

 

 

   

 

 

 

 

Tárgyi feltételek 

 

 Szaktanterem pianínóval vagy zongorával 
 Megfelelő nagyságú tér a mozgáshoz 
 Megfelelő méretű, jól szellőztethető terem  
 Ötvonalas tábla 
 Mágneses tábla 
 Ritmushangszerek 
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 Jó minőségű CD és DVD lejátszó, erősítő, hangszórók 
 Számítógép internet kapcsolattal 
 Hangtár, hozzáférhető hanganyag 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Varga Miklósné 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ének-zene tantárgy a 11-12. évfolyamon a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési 

területek, nevelési célok megvalósításához tud hozzájárulni hatékonyan: 

 az erkölcsi nevelés (elfogadják és cselekvéseik mércéjévé teszik az emberi kapcsolatok 

elfogadott normáit és szabályait); 

 a nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés (hagyományok, ünnepek, szokások isme-

rete, különböző kultúrákkal való ismerkedés és azok tisztelete); 

 állampolgári tudatosságra és demokráciára nevelés (el tudják magukat helyezni a kö-

zösségben, megértik a szabályok fontosságát, felismerik azokat a helyzeteket, amikor 

önkéntes aktivitásukkal lehetnek segítségére egyéneknek, szűkebb, tágabb közösségük-

nek); 

 médiatudatosság, amelynek birtoklása választékosságot, fejlett ízlésvilághoz tartozó 

szelekciós képességet jelent, egyben az értékes médiatartalmak hozzáférésére motivál; 

 az önismeret és társas kultúra fejlesztése (kommunikációs képességek, a társaikkal való 

együttműködés képessége és a mások iránt érzett felelősség és empátia továbbfejlődik);  

 testi és lelki egészségre nevelés (kiegyensúlyozott és harmonikus személyiség fejlesz-

tése, a mozgással erősített testtudat, érzelmi intelligencia). 
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A kulcskompetenciák fejlesztésében az ének-zene tárgy az alábbiakhoz járul hozzá a 

maga eszközeivel:  

 az esztétikai, művészeti tudatosság és kifejezőképesség,  

 anyanyelvi kommunikáció,  

 szociális és állampolgári kompetencia, 

 digitális kompetencia, 

 kezdeményezőképesség és  

 vállalkozói kompetencia, 

 hatékony, önálló tanulás. 

 

Az iskolai zenepedagógiai munka Kodály Zoltán koncepciójára épül, mely az aktív 

éneklést és az aktív részvételt igénylő zenei tevékenységet szorgalmazza. A zenei anyagot a 

tradicionális népzene és klasszikus műzene, mint értékhordozók képezik. 

Az iskolai ének-zene óra tevékenységi hangsúlyai ebben a korosztályban, az előző 10 

évfolyaméhoz képest változnak. Nevezetesen, sokkal inkább a tanulói személyiség érzelmi azo-

nosulási képességeit mozgósító befogadói, zenehallgatási tevékenységnek kell előtérbe kerül-

nie a mintegy „szolfézsos” jellegű zenei szakismeret-bővítéssel szemben. Az osztály fogékony-

ságát/igényeit figyelembe véve pedig szerepeljen arányosan az éneklés, mint osztályközösséget 

és hangulatot formáló tényező. 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott követelményeknek megfelelően azonban 

minden órának része az éneklés, valamint a zenehallgatás, az ennek kapcsán nyert zenei isme-

retek, kompetenciák, az esztétikai fogékonyság bővítése. Aktuális zenei tevékenységi kontex-

tusban a zenei generatív képességek fenntartása, a (felismerő) kottaolvasás is aktiválhatók. 
A tanulók digitális technikákban való jártasságukat a zenei tanulmányok szolgálatába is állíthatják (szin-

tetizátor alkalmankénti bemutatására), valamint a tanítási folyamatban szóba kerülő művek letöltésével 

gazdagíthatják zenehallgatási, műismereti repertoárjukat. Érdeklődőbb tanulók bizonyára nem elégsze-

nek meg a tanórán elhangzott rövidebb részletek megismerésével. Ha ilyenek megragadják tetszésüket, 

megismerésüket a teljes művek megismerésére is ki akarják terjeszteni, azok internetről történő letölté-

sével megtehetik. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei reprodukció - Éneklés Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Korábbi években megszerzett kompetenciák, ismeretek, zenei élmények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult dalanyag ébren tartása, használatával az éneklési készség fejlesz-

tése. További dalkincsbővítés, a motivált és örömteli éneklés kialakítása, 

helyes énektechnikával és hangképzéssel. Stílusos, kifejező éneklés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Zeneirodalmi szemelvények éneklése tiszta intonációval és helyes 

hangképzéssel az életkori sajátosságokat figyelembe véve (szükség 

esetén egyénre szabott kezdőhangról), a zenehallgatási anyaghoz kap-

csolódóan (vokális és hangszeres művek – tanévenként 5 szemelvény. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegelemzés, 

költői képek, népdal 

szimbólumok. 
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Néhány populáris zenei szemelvény a zenehallgatás anyagából válo-

gatva. 

 

Idegen nyelv: énekes 

anyag eredeti nyelven. 

 

Etika: dalanyag tartal-

mának üzenete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott dalanyaghoz kapcsolódó, a műfajra és a zenei stílusra jellemző 

fogalmak. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Zenei befogadás - Zenehallgatás Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

A zenemű gondolati tartalmát közvetítő kifejezőeszközök átélésének és 

értelmezésének képessége. A korábban tanult jellegzetes zeneművek 

részleteinek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A befogadói kompetencia erősítése, az ismeretek kronológiai rendszere-

zésével. Zenében való tájékozottság, értékalkotás. Elemzés, szintetizálás 

véleményalkotás folyamán. Az érvelés és vitakultúra fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A tananyag a zene a társművészetekkel való kapcsolatrendszerét vilá-

gítja meg, tartalma maga is kifejezi az egyes területekhez való kap-

csolódását. Cél a tantárgyak közötti szintézisteremtés (a kortárs zenei 

élet jelenségei, a média szerepe a zenei tevékenységek megjelenítésé-

ben, az alkalmazott zeneszerzés és zeneművészet és a kortárs művé-

szetek kölcsönhatása). 

 

Az alábbi szempontok alapján válogatott és meghallgatott zenei rész-

letek felismerése. 

 

 

 

 

A zenehallgatási anyag feldolgozásának módja: 

 a kiválasztott zenei példa meghallgatása,  

 hangulat, karakter, jelleg, gesztusok felfedezése, megállapí-

tása – megbeszélése, 
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 társművészeti vonatkozások (irodalom, képzőművészet) távo-

labbi asszociációk keresése, magunkra vonatkoztatás – meg-

beszélés, 

 a legfontosabb zenei jellemzők kiemelése és egy részének rep-

rodukciója (ritmus, dallam, harmónia),  

 a szerző és kora, a mű keletkezésének körülményei, stiláris vo-

natkozások , 

 más kapcsolódó zenei példák, 

 a felvétel helye és ideje, az előadó(k). 

 

A zenehallgatási anyag feldolgozásának szempontjai: 

 történelmi háttér, adott stíluskorszak jellemzői, 

 a zeneszerző jelentősége az adott műfaj fejlődéstörténetében, 

 a kiválasztott mű zenei jellemzői, 

 a libretto, szereplők és ábrázolásuk,  

 a drámai kifejezés zenei eszközeinek megfigyelése, 

 különböző rendezői interpretáció 

 

Zene és irodalom és képzőművészet kapcsolata 

 

 Dávid témák a képzőművészetben és a zenében 

      Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus 

Kodály és magyar költők versei  

           Ady Endre: Fölszállott a páva  

A modern opera: 

          Balázs Béla - Bartók Béla A kékszakállú  herceg vára 

Az impresszionizmus hatása a zenére 

          Debussy: A tenger, Claire de lune 

Expresszionizmus a festészetben és a zenében 

          Schönberg: Megdicsőült éj 

Zene és tánc kapcsolata 

          Ravel- Bejart: Boleró 

          Ravel- Markó: Boleró 

Folklórizmus- világzenék 

          Bartók Béla: Este a székelyeknél 

          Mini együttes: Éjféli találkozás ….. 
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Musical- rockopera 

          Bernstein: West Side Story 

          Webber: Jézus Christus Superstar 

           Szörényi- Bródy: István a király 

           Presser-Adamis: Képzelt riport… 

Jazz és korszakai 

        Blues, ragtime, swing, bebop, cool, free 

 

 

Apokalipszis ábrázolás (Biblia- Film - Zene) 

         Biblia: János jelenései- az apokalipszis lovasai 

        Penderecki: Gyászzene Hirosima áldozatainak emlékére 

         F. Coppola: Apokalipszis most 

         

 

 

A művek megismerésén, elemzésén keresztül a kultúra befogadás 

szándékának erősítése (pl. hangverseny-látogatás motivációs szerep-

ének felhasználásával). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott modulhoz kapcsolódó fogalmak. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

 

 A 12. évfolyam végére a tanulók alapvető ismeretekkel rendel-

keznek a zenetörténet (kronológia), a társművészetek és az ének-

zene kapcsolódásáról. 

 Zenei befogadó képességük fejlődik, a befogadás pályái szélesed-

nek a személyes – esztétikai, intellektuális, gyakorlati – zenei él-

mények szerzése, irányított és önálló feldolgozása által. 

 A cselekedtető zenei tevékenység mellett (éneklés) erőteljesebb 

hangsúlyt kap a zenében való tájékozottság, az értékalkotás, az 

elemzés és szintetizálás és vitakultúra. 

 A tanulók értékazonosítási képessége fejlődik. 

 A zenei tevékenységük hatással van társas kapcsolatukra (osz-

tályközösségek, iskolai közösségek). 
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Zenehallgatás Wagner, R.: Walkür - Walkürök lovaglása 

Debussy, C.:  3 Nocturne (Felhők, Ünnepek, Szirének) 

Debussy, C.: A tenger   

Debussy, C.: Claire de lune 

Ravel, M.: Bolero 

Gershwin, G.: Rhapsody in Blue és/vagy Porgy & Bess – részlet 

Schönberg, A.: Egy varsói menekült  

Schönberg, A.: Megdicsőült éj 

Mahler G.: VII. szimfónia I. tétel 

Strauss R.. Elektra- részlet 

Stravinsky, I.: Tűzmadár – részlet  

Bartók B.: Concerto – III. tétel (Elégia) 

Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára 

Bartók Béla: Este a székelyeknél- zongora változat 

Kodály Z.: Felszállott a páva – variációk egy magyar népdalra 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus 

Penderecki K.: Gyászzene Hirosima áldozatainak emlékére 

Orff C.: Carmina Burana - részletek 

 

 

Zenehallgatás  

Magyar populáris zenei szemelvények 

 

CÍM SZERZŐ ELŐADÓ 

A hetedik Póka-József Attila Hobo Blues Band 

Apám hitte Presser, Zorán-Dusán, Presser Zorán 

Az  utcán Szörényi-Bródy Illés együttes 

Azért vannak a jó barátok Máthé Péter-S.Nagy István Máthé Péter 

Budapest 

Cseh Tamás-Másik János-Be-

reményi Géza Cseh Tamás 

Európa Varga Miklós-Varga Mihály Varga Miklós 

Felkelt a napunk… Szörényi-Bródy Illés együttes 

Gyöngyhajú lány Presser-Adamis Omega 

Ha én rózsa volnék Szörényi-Bródy Koncz Zsuzsa 

Ha itt lennél velem Republic együttes Republic 

Ilyenek voltunk Kovács Ákos Ákos 

Iskolatáska Hajdú-Demjén Bergendy együttes 

Könnyű álmot hozzon az éj Várkonyi-Miklós Charlie 

Levél a távolból Szörényi-Bródy Fonográf 

Mama kérlek Bródy János Koncz Zsuzsa 

Miénk itt a tér Presser-Adamis LGT 

Miért hagytuk hogy így legyen Szörényi-Bródy Illés együttes 

Mondd hogy nem haragszol Szörényi-Bródy Fonográf 

Most múlik pontosan Kiss Tibor Quimby 

Ne várd a májust Bródy János Zorán 

Nemzeti dal Tolcsvai László-Petőfi Sándor Tolcsvai László 

Nézz az ég felé Lerch István-Horváth Attila Charlie 
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Szállj fel magasra Gallai Péter-Köves Miklós Piramis 

Szólj rám ha hangosan énekelek Presser Gábor LGT 

Te majd kézenfogsz és hazavezetsz Presser Gábor Presser Gábor 

Ugye mi jó barátok vagyunk Presser-Dusán LGT, Zorán, Demjén 

Valaki mondja meg Presser-Adamis Presser Gábor 

Várj, míg felkel majd a nap Lerch-Demjén V'Moto-Rock 

Zene nélkül mit érek én Máté Péter Máté Péter 

 

A felsorolás kiegészíthető további dalokkal.  

Az önálló gyűjtőmunka és közös feldolgozás lehetőséget teremt a tanulók értékalkotó képessé-

gének fejlődésére, ízlésformálására. 

 

 

 

 

Erkölcstan 

7. évfolyam 

Tanévi óraszám: 36 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 1 óra 

Készült A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. 

melléklete alapján (Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára) 

 

 

Általános fejlesztési célok és követelmények 

 

Az általános iskola szakaszzáró éveiben megnő azoknak a kérdéseknek a köre és bővül 

azoknak az élethelyzeteknek a sora, amelyekben a fiatalok önálló döntéseket hoznak – s ezzel 

együtt fokozódik a felelősségük önmagukkal, társaikkal és környezetükkel szemben. Ez a hely-

zet fontos kapcsolódási pontokat kínál a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség, 

valamint a pályaorientáció témakörének nevelési céljaihoz, illetve a kezdeményezőkészség és 

vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez. 

Erre az életkorra új dimenziókkal bővül a fiúk és a lányok kapcsolata, s az ezzel összefüggő 

témák tanórai feldolgozása szerepet vállalhat a testi és lelki egészségre, illetve a családi életre 

való nevelés általános céljainak megvalósításában.  

13-14 évesen a tanulók már nagymértékben önálló használói a legkülönbözőbb technikai 

eszközöknek, így az erkölcstan órák keretében is kitüntetett helyet kell kapnia a médiatudatos-

http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
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ságra  nevelésnek – hangsúlyozva, hogy ez egyúttal fontos szelete az állampolgárságra és de-

mokráciára nevelésnek, valamint az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fej-

lesztésének is. 

A 7-8. évfolyamon a tanulók már képesek pontosan érzékelni az egyes társadalmi csoportok 

lehetőségei és életesélyei közötti különbségeket, fel tudják fogni a társadalmi igazságosság 

kérdéskörébe sorolható problémákat, és képesek minderről összefüggésekben gondolkodni. 

Következésképpen az erkölcstan órák keretében direkt formában is felvetődhetnek a kirekesz-

tettség, az előítéletek, valamint a méltányosság kérdéseit feszegető témakörök. Az órai beszél-

getéseknek hála ugyancsak lehetővé válik a lelkiismeret szociális dimenziójának a fejlődése. . . 

 

Tematikai egység Óraszám 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 6 óra 

Párkapcsolat és szerelem 6 óra 

Egyén és közösség 6 óra 

Helyem a világban 6 óra 

Mi dolgunk a világban? 6 óra 

Hit és világkép 6 óra 

 

Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakör-

ében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel kap-

csolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek ke-

zelésének gyakorlása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy mit 

gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen kapcsolat 

van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak között? Milyen 

kapcsolat van a szavak és a tettek között? 

 

Tudás és értelem 

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben 

vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon mi-

ért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és ho-

gyan?  

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az ösztö-

nök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy hatnak 

ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös késztetésein-

ket?  

Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, ami 

akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, a ku-

darc és a válság? 

 

Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, amelyek 

mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? Tudok-e va-

lamilyen sorrendet felállítani az értékeim között? 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és válto-

zása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási pá-

lya; környezet és pálya-

választás; megélhetés.  

 

Biológia és egészség-

tan: a serdülőkor ér-

zelmi, szociális és 

pszichológiai jellem-

zői;a személyiség ösz-

szetevői, értelmi képes-

ségek, érzelmi adottsá-

gok. 

 

Vizuális kultúra: érzel-

mek, hangulatok kife-

jezése; látványok, je-

lenségek asszociatív 

megjelenítése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, te-

hetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

 

 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásaik vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez 

vonzódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Együttjárás  

Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti felelősség a párkap-

csolatban? Hogyan tudják segíteni egymást a szerelmesek?  

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a konfliktu-

soknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes fel-

oldani ezeket?  

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

Milyen a jó házasság?  Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e 

élni egy életet egyetlen ember mellett?  

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? 

 

Visszaélés a nemiséggel_8.-ban tanítjuk 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bán-

talmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az ál-

dozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyege-

tettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély fenye-

geti? 

Biológia és egészségtan: 

nemi jellegek, nemi hor-

monok; a menstruációs 

ciklus folyamata;másod-

lagos nemi jellegek, 

lelki tulajdonságok; 

a fogamzásgátlás mód-

jai, következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen belüli 

élet mennyiségi és mi-

nőségi változásai, a szü-

lés/születés főbb mozza-

natai. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, há-

zasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális 

bántalmazás, áldozat. 
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Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselekvés 

iránti igény felkeltése, megerősítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik cso-

porthoz mennyire kötődöm?  

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Milyen 

szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit kapok tőlük, és mit 

adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy rosszul egy csoportban?  

 

Korlátozó közösség 

 Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, mint ahogy a 

többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? Meg tudja-e 

változtatni egy ember egy csoport nézeteit vagy viselkedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és választásaim-

ban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy közösségben, és mi 

az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől kaphatok segítséget, 

ha döntenem kell? Kiknek és milyen szabályoknak kell mindenképp 

engedelmeskednem?  

Biológia és egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a kommu-

nikáció; 

családi és iskolai agresz-

szió, önzetlenség, alkal-

mazkodás, áldozatválla-

lás, konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; 

a kamasz helye a harmo-

nikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 
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Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz közötti választásban?  

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról szer-

zett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy 

napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok mi-

att keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is együtt 

járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek szá-

momra? Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző orszá-

gainak lakói, és mi mindenben különböznek egymástól? 

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  

 

 Földrajz: éhezés és sze-

génység a világban; Eu-

rópa változó társadalma; 

az Európai Unió lényegé-

nek megértése; népesség-

mozgások és menekültár-

adat; a Kárpát-medence 

népei.  

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és egyenlőt-

lenségek a társadalomban; 
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Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Mire van szükség 

ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az együttérzés a különböző 

kultúrákhoz tartozó emberek között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tag-

jára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan alakul-

nak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem tartják 

be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik őket? A 

büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon lehet jóvá-

tenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen?  

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető-e? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az interneten 

elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

állampolgári jogok és kö-

telességek; 

a nyugati integráció kez-

detei; az Európai Unió lét-

rejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és ve-

szélyei; Magyarország 

Alaptörvénye; a magyar-

országi nemzetiségek és 

etnikai kisebbségek; a ci-

gány (roma) népesség 

helyzete. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, korrupció, büntetés, megelő-

zés, szerzői jog. 

 

 

 

 

Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egész-

ségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

 Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről 

tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei 

közül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék el-

érni az életemben? Mit kell tennem azért, hogy egészséges marad-

jak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Milyen szerepe lehet a jövőm ala-

kulásában a tanulásnak, a munkának, az alkotásnak? Milyen foglal-

kozást tudok elképzelni magamnak? Mit tartok még fontosnak a bol-

doguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszült-

séget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Amit sokan 

tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem szabad tennem a 

boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az internet-

ről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az újság-

ban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk?  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a sajtóműfajok 

alapvető jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, ese-

mények a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: tudományos és 

technikai forradalom; a 

világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, médiaszöve-

gek, események önálló 

elemzése a vizuális köz-

lés köznapi és művészi 

formáinak felhasználá-

sával; a mozgóképi 

nyelv alapjainak, műkö-

désének értelmezése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hi-

ányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, értelmes 

élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

 

Tematikai egység Hit és világkép 
Órakeret 

6  óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi 

és művészeti ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és értékelé-

seknek a megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. A nagy világ-

vallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A világértelmezések 

közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések között? 

Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk eldönteni, 

hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Mi a különbség a meggyőződés és a hit között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a juda-

izmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Melyek a világvallások közös értékei? 

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó vallású 

embereknek, a keresztényeknek és más vallások követőinek, a hí-

vőknek és a nem hívőknek?  

Vizuális kultúra: szemé-

lyes véleményt kifejező 

vizuális megjelenítés 

adott témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák találko-

zásai a Föld különféle 

térségeiben. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparan-

csolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi 

tanítás.  

 

A fejlesztés várt eredményei 

A tanuló megérti, hogy az ember egyszerre biológiai és tudatos lény, akit veleszületett képes-

ségei alkalmassá tesznek a tanulásra, mások megértésre és önmaga vizsgálatára.  

Érti, hogy az emberek viselkedését, döntéseit tudásuk, gondolataik, érzelmeik, vágyaik, néze-

teik és értékrendjük egyaránt befolyásolják. 

Képes reflektálni saját maga és mások gondolataira, motívumaira és tetteire. 

Életkorának megfelelő szinten ismeri önmagát, hosszabb távú elképzeléseinek kialakításakor 

képes reálisan felmérni a lehetőségeit.  

Képes erkölcsi szempontok szerint mérlegelni különféle cselekedeteket, és el tudja viselni az 

értékek közötti választással együtt járó belső feszültséget.  

Képes ellenállni a csoportnyomásnak, és saját értékrendje szerinti autonóm döntéseket hozni.  
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Tisztában van vele, hogy baráti- és párkapcsolataiban felelősséggel tartozik a társaiért.  

Kialakultak benne az európai identitás csírái.  

Nyitott más kultúrák értékeinek megismerésére és befogadására. 

Érti a szabályok szerepét az emberi együttélésben, s e belátás alapján igyekszik alkalmazkodni 

hozzájuk; igényli azonban, hogy maga is alakítója lehessen a közösségi szabályoknak. 

Van elképzelése saját jövőjéről, és tisztában van vele, hogy céljai eléréséért erőfeszítéseket kell 

tennie. 

Életkorának megfelelő szinten tisztában van vele, hogy minden döntés szabadsága egyúttal fe-

lelősséggel is jár.  

Fontosnak érzi a közösséghez tartozást, miközben törekszik személyes autonómiájának megőr-

zésére. 

Képes megfogalmazni, hogy mi okoz neki örömet, illetve rossz érzést. 

Tisztában van a függőséget okozó szokások súlyos következményeivel. 

Tudja, hogy ugyanazt a dolgot különböző emberek eltérő módon ítélhetik meg, ami konfliktu-

sok forrása lehet. 



635 

 

8. osztály 

Tanévi óraszám: 36 óra (36 tanítási hétre számolva), heti óraszám: 1 óra 

Készült A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2. 

melléklete alapján (Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára) 

Általános fejlesztési célok és követelmények 

Ebben az életkorban megkezdődik a személyes világkép és világnézet kialakulása, amely 

ugyan csak évek múltán válik teljesen összerendezetté, de ezekben az években az iskola fontos 

feladata, hogy ezt a folyamatot a maga eszközeivel támogassa. . A formálódó világképben testet 

öltő értékekre támaszkodva a fiatalok fokozatosan elkezdik elhelyezni magukat a létezés tágabb 

összefüggésrendszerében. 

Az életkorra jellemző önállósodást az iskola véleményt, választást és döntést igénylő hely-

zetek teremtésével tudja támogatni. Ebből az erkölcstan valós, vagy a valóságoshoz nagyon 

hasonló morális dilemmák mérlegeltetésével veheti ki a maga részét. Ekkoriban a dilemmák 

már hangsúlyosan célozhatják a személyes jövőkép kialakítását, valamint az identitás különféle 

dimenziókban való stabilizálódását. E folyamat kiegészítőjeként fontos szerepet kap az erkölcs-

tan órákon annak a megerősítése, hogy másnak ugyanúgy joga van a saját identitáshoz, amely-

nek a szokásokban és vélekedésekben megnyilvánuló másságát tiszteletben kell tartani. 

Ebben a szakaszban kiemelt szerep juthat az órákon az adott konkrét témákhoz kapcsolódó 

információk különféle forrásokból való összegyűjtésének és rendszerezésének, a kritikai gon-

dolkodás fejlesztésének és a jelenségek érvekkel alátámasztott értékelésének, valamint disputa 

jellegű vitáknak és az erkölcsi dilemmavitáknak is. 

 

Tematikai egység Óraszám 

Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 6 óra 

Párkapcsolat és szerelem 6 óra 

Egyén és közösség 6 óra 

Helyem a világban 6 óra 

Mi dolgunk a világban? 6 óra 

Hit és világkép 6 óra 

 

http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
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Tematikai egység Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 

A nyelv és nyelvhasználat, valamint az emberi kommunikáció témakör-

ében szerzett anyanyelvi ismeretek. A tettek belső mozgatóerőivel kap-

csolatos személyes tapasztalatok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése a saját mozgatóerőkre való reflektálás révén. 

Az önelfogadás és az akaraterő fejlődésének támogatása. 

Ösztönzés a személyes értékválasztásra és az ezzel járó feszültségek ke-

zelésének gyakorlása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, hogy mit 

gondolok? Mindig van-e célja a gondolkodásnak? Milyen kapcsolat 

van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak és a szavak között? Milyen 

kapcsolat van a szavak és a tettek között? 

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas kapcsolataimat? 

Vajon aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik?  

 

Tudás és értelem 

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan és mit tanulok könnyen? Miben 

vagyok sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és vajon mi-

ért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, miért és ho-

gyan?  

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom, és hogyan fejlesztem 

a tehetségemet? Vajon már a születéskor eldől, hogy milyen teljesít-

ményt érhet el valaki, vagy a tanulás szerepe a meghatározó? 

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet? Mik az ösztö-

nök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor jó, hogy hatnak 

ránk, és mikor nem? Tudjuk-e befolyásolni az ösztönös késztetésein-

ket?  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a kommunikációs 

céloknak megfelelő 

szövegek írása; a nyelv 

állandósága és válto-

zása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tanulási pá-

lya; környezet és pálya-

választás; megélhetés.  

 

Biológia és egészség-

tan: a serdülőkor ér-

zelmi, szociális és 

pszichológiai jellem-

zői;a személyiség ösz-

szetevői, értelmi képes-

ségek, érzelmi adottsá-

gok. 
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Összefoglalás 

Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív és a 

negatív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni az érzelmeket?  

Milyen igények, vágyak és célok alakítják a döntéseinket? Mi az, ami 

akarattal elérhető, és mi az, ami nem? Hogyan hat ránk a siker, a ku-

darc és a válság? 

 

Érték és mérték 

Mi igazán fontos az életemben? Vannak-e olyan értékek, amelyek 

mindenkinek egyformán fontosak? Mik az én értékeim? Előfordult-e 

már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az értékek egymás-

sal, és választanom kellett közöttük? Mit tettem akkor, és mit tennék 

hasonló helyzetben most? Tudok-e valamilyen sorrendet felállítani az 

értékeim között? 

Vizuális kultúra: érzel-

mek, hangulatok kife-

jezése; látványok, je-

lenségek asszociatív 

megjelenítése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, tett, nyelvhasználat, tudás, értelem, te-

hetség, siker, kudarc, felelősség, ösztön, érzés, érzelem, igény, vágy, cél, 

döntés, válság, akarat, érték, értékrend, értékütközés. 

 

 

 

Tematikai egység Párkapcsolat és szerelem 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
A nemi éréssel és a szaporodással kapcsolatos biológiai ismeretek. A 

párkapcsolatok terén szerzett személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértetése, hogy milyen szerepet játszik az intim párkapcsolat 

az emberek életében. Az egymás iránti felelősség érzésének felkeltése.  

A szexuális visszaélések veszélyeinek tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és ezeknek milyen lelki 

hatásaik vannak? Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez 

vonzódunk, míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Biológia és egészségtan: 

nemi jellegek, nemi hor-

monok; a menstruációs 
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Honnan tudhatja egy lány és egy fiú, hogy egymás iránti vonzódásuk 

kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és hogyan? Mi minden lehet 

félreértések forrása? Mit szabad és mit nem szabad tenni abban az 

esetben, ha a vonzódás nem kölcsönös?  

 

Együttjárás  

Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek és a 

boldogságnak? Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti fele-

lősség a párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást  

a szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan kerül-

hető el a nem kívánt terhesség? Mit jelent és hogyan teremthető meg 

az intimitás a szexuális kapcsolatban?  

Milyen forrásai és formái lehetnek a problémáknak és a konfliktu-

soknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és meddig érdemes fel-

oldani ezeket? Honnan lehet észrevenni, hogy a vonzódás már nem 

kölcsönös? El lehet-e kerülni a lelki sérüléseket egy szakítás során? 

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a társam 

lesz az életben? Milyen családot és milyen otthont szeretnék? 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető ember 

együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mit lehet tenni a fenntartása ér-

dekében? Mivel és hogyan lehet elrontani? Le lehet-e élni egy életet 

egyetlen ember mellett? Lehet-e, érdemes-e erre törekedni? 

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos-e, hogy ami-

kor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?  

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pedofília, a pornográfia és a szexuális bán-

talmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy ilyesminek az ál-

dozataivá váljunk? Hol lehet segítséget kérni ilyen jellegű fenyege-

tettség esetén? Mi a teendő, ha egy társunkat ilyen veszély fenye-

geti? 

ciklus folyamata;másod-

lagos nemi jellegek, 

lelki tulajdonságok; 

a fogamzásgátlás mód-

jai, következményei; 

az abortusz egészségi, 

erkölcsi és társadalmi 

kérdései; a fogamzás 

feltételei, a méhen belüli 

élet mennyiségi és mi-

nőségi változásai, a szü-

lés/születés főbb mozza-

natai. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Nemi érés, vonzás, taszítás, szerelem, nemi vágy, szexuális kapcsolat, há-

zasság, család, gyerekvállalás, terhesség, prostitúció, pornográfia, szexuális 

bántalmazás, áldozat. 
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Tematikai egység Egyén és közösség 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Formális és informális, iskolai és iskolán kívüli közösségekben szerzett 

személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önismeret fejlesztése, valamint az autonóm gondolkodás és cselekvés 

iránti igény felkeltése, megerősítése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Közösségeim 

Milyen csoportokhoz tartozom és miért? Mi változott ezen a téren 

az utóbbi időben? Milyen okai vannak a változásnak? Melyik cso-

porthoz mennyire kötődöm? Melyikben mennyire érzem szabadnak 

magam? 

 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy együtt legyünk másokkal? Miben 

különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és miben 

hasonlít rá? Milyen szerepet töltök be a közösségeim életében? Mit 

kapok tőlük, és mit adok nekik? Mitől érzem magam jól vagy rosz-

szul egy csoportban? Mit tehetek azért, hogy a csoportban, amely-

hez tartozom, mindenki jól érezze magát? 

 

Korlátozó közösség 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a cso-

port többi tagja?  Lehet-e egy csoporton belül másképp viselkedni, 

mint ahogy a többség teszi? Milyen következményekkel járhat ez? 

Meg tudja-e változtatni egy ember egy csoport nézeteit vagy visel-

kedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és választásaim-

ban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell egy közösségben, és mi 

az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kitől kaphatok segítséget, 

Biológia és egészségtan: 

leány és női, fiú és férfi 

szerepek a családban, a 

társadalomban; 

mások megismerése, 

megítélése és a kommu-

nikáció; 

családi és iskolai agresz-

szió, önzetlenség, alkal-

mazkodás, áldozatválla-

lás, konfliktuskezelés, 

probléma feloldás; 

a kamasz helye a harmo-

nikus családban; 

a viselkedési normák és 

szabályok szerepe. 
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ha döntenem kell? Kiknek és milyen szabályoknak kell mindenképp 

engedelmeskednem? Milyen előnyei és milyen veszélyei lehetnek 

az engedelmességnek? Van-e olyan helyzet, amikor nem szabad en-

gedelmeskednem?  

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény 

közötti választásban? Milyen helyzetekben mondhat mást a lelkiis-

meretem, mint a szabályok vagy a közösségem tagjai? 

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és előítéleteimre? 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Csoport, közösség, önállóság, korlátozás, alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, bűn, erény, előítélet, tévhit. 

 

 

Tematikai egység Helyem a világban 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Az Európáról, a globalizációról és a multikulturális társadalmakról szer-

zett történelmi és földrajzi ismeretelemek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai identitás kialakulásának támogatása a tanulókban. 

A más kultúrák iránti nyitottság erősítése; annak elfogadtatása, hogy 

napjaink globális világában a kultúrák és a népcsoportok számos ok mi-

att keverednek egymással, ami előnyökkel és nehézségekkel is együtt 

járhat.  

A legfontosabb általános társadalmi normák funkciójának megértetése 

és a betartásukra vonatkozó igény elfogadtatása.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei, és mit jelentenek ezek szá-

momra? Európa mely térségeiben élnek olyan emberek, akiket kö-

zelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze velük? Mi-

ben hasonlítanak egymásra Európa különböző országainak lakói, 

és mi mindenben különböznek egymástól? 

 

Színesedő társadalmak 

 Földrajz: éhezés és sze-

génység a világban; Eu-

rópa változó társadalma; 

az Európai Unió lényegé-

nek megértése; népesség-

mozgások és menekültár-

adat; a Kárpát-medence 

népei.  
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Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy dolgozni, mint 

ahol megszülettek? Milyen pozitív és negatív hatásai lehetnek e 

jelenségnek az egyének és a közösségek életére?  

Mi az oka annak, hogy sokan elmenekülnek saját hazájukból, és 

más országban akarnak letelepedni? Be kell-e engedni egy gazda-

gabb országnak a saját területére a világ szegényebb térségeiből 

menekülőket? Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befoga-

dásából egy országnak, és milyen problémák forrása lehet ez? Va-

jon ugyanolyan jogok illetik-e meg a külföldről érkezőket, mint a 

befogadó ország polgárait?  

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak elő 

Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű konflik-

tusok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a bizalom és az 

együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó emberek között?  

 

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen jellegű szabályok vonatkoznak a társadalom minden tag-

jára? Milyen esetekben fogadható el a kivételezés? Hogyan alakul-

nak ki ezek a közös szabályok? Miért baj, ha egyesek nem tartják 

be ezeket a szabályokat? Jogos-e, ha ezért megbüntetik őket? A 

büntetés milyen formái fogadhatók el? Milyen módon lehet jóvá-

tenni, ha valaki vétett a társadalom közös normái ellen? Hogyan 

lehet a vesztegetést, a korrupciót megszüntetni? Lehet-e a hála jele 

a hálapénz? Hibázik-e az, aki adja vagy az, aki kapja? Melyik ha-

tékonyabb, a büntetés vagy a megelőzés? Mit tehet az egyén és a 

közösség a megelőzés érdekében?  

 

Új technikák, új szabályok 

Vajon az, ami fenn van a világhálón, a világ közös tulajdonának 

tekinthető-e? Mi az, amit szabadon használhatunk fel az interneten 

elérhető tartalmak közül, és mi az, amit nem? Mi az, amit szabadon 

letölthetünk és mi az, amit nem? Honnan lehet tudni, hogy mit véd 

a szerzői jog és mit nem?  

Vannak-e a mobil telefon használatának közösségi szabályai?  

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

egyenlőség és egyenlőt-

lenségek a társadalomban; 

állampolgári jogok és kö-

telességek; 

a nyugati integráció kez-

detei; az Európai Unió lét-

rejötte és működése; a 

globalizáció előnyei és ve-

szélyei; Magyarország 

Alaptörvénye; a magyar-

országi nemzetiségek és 

etnikai kisebbségek; a ci-

gány (roma) népesség 

helyzete. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Európai Unió, menekült, befogadó ország, sztereotípia, előítélet, etnikai 

konfliktus, társadalmi norma, szabályszegés, korrupció, büntetés, megelő-

zés, szerzői jog. 
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Tematikai egység Mi dolgunk a világban? 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Az alkohol, a cigaretta és a drogok káros hatásaival kapcsolatos egész-

ségtani ismeretek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyes jövőkép kialakításának ösztönzése, az egyéni és közösségi 

boldogulást támogató értékek melletti elköteleződés támogatása. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni nekem? Mi-

től érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem rosszul? Miről tud-

nék könnyen lemondani a jelenlegi életem javai és lehetőségei kö-

zül? Mi az, amihez mindenképp ragaszkodnék? Mit szeretnék elérni 

az életemben? Mit lehet pénzért megkapni és mit nem? 

Mit kell tennem azért, hogy egészséges maradjak? 

 

Boldogulás, boldogság 

Hogyan képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, értel-

mesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben a tanulás-

nak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az emberi kapcsola-

toknak? Milyen foglalkozást tudok elképzelni magamnak? Mit tar-

tok még fontosnak a boldoguláshoz? 

Mivel tudom enyhíteni a rosszkedvemet vagy a bennem lévő feszült-

séget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? Mit gondolok 

ezzel kapcsolatban a drogról és az alkoholról? Vajon mindent érde-

mes kipróbálni az életben, vagy van olyasmi, amit egyszer sem? 

Amit sokan tesznek, azt helyes is tenni? Mit tehetek és mit nem sza-

bad tennem a boldogulásomért?  

 

A média és a valóság  

Mit tudhatunk meg a világról a tévéből, az újságokból és az internet-

ről? Honnan tudjuk, hogy a valóságot mutatja-e be az, amit az újság-

ban olvasunk, a tévében látunk, az interneten találunk? Mitől függ, 

hogy egy információt hitelesnek érzünk-e vagy sem? Hogyan kell 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a sajtóműfajok 

alapvető jellemzőinek 

tudatosítása; hírek, ese-

mények a médiában. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: tudományos és 

technikai forradalom; a 

világháló.  

 

Vizuális kultúra: képek, 

látványok, médiaszöve-

gek, események önálló 

elemzése a vizuális köz-

lés köznapi és művészi 

formáinak felhasználá-

sával; a mozgóképi 

nyelv alapjainak, műkö-

désének értelmezése. 
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tájékozódnunk ahhoz, hogy valós információhoz jussunk? Tudjuk-e 

mi magunk is alakítani a világot a médián keresztül?  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Jólét, öröm, bánat, elégedettség, boldogság, boldogulás, vágy, remény, hi-

ányérzet, elégedetlenség, boldogtalanság, drog, alkohol, függőség, értelmes 

élet, média, befolyásolás, korrupció, hitelesség. 

 

 

 

Tematikai egység Hit és világkép 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás, ta-

pasztalat 
Különböző vallásokhoz kapcsolódó, történelmi, jelenismereti, irodalmi 

és művészeti ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tények és vélemények elkülönítése; érvényes állításoknak és értékelé-

seknek a megfogalmazása; ezek gyakorlása, fejlesztése. A nagy világ-

vallások legfontosabb tanításainak megismertetése. A világértelmezések 

közötti párbeszéd fontosságnak elfogadtatása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések között? 

Miért fontos ezek megkülönböztetése? Hogyan tudjuk eldönteni, 

hogy egy állítás igaz vagy nem? Miért fontos ezt tudni?  

Hogyan alakulnak ki a tévhitek, a sztereotípiák és az előítéletek? 

Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti elő a lebomlásukat? 

Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és a világnézet 

között? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a juda-

izmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus? 

Milyen egyéb világképek élnek más vallásokban? Miben hasonlí-

tanak ezek egymáshoz, és miben különböznek?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Vizuális kultúra: szemé-

lyes véleményt kifejező 

vizuális megjelenítés 

adott témában.  

 

Földrajz: a világvallások 

társadalmat, gazdaságot, 

környezetet befolyásoló 

szerepe; kultúrák találko-

zásai a Föld különféle 

térségeiben. 



644 

 

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és a 

helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az iszlám, a 

hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a világvallások kö-

zös értékei? 

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes együtt gondolkodniuk a mai világban a különböző 

keresztény felekezetek képviselőinek, a keresztény és zsidó vallású 

embereknek, a keresztényeknek és más vallások követőinek, a hí-

vőknek és a nem hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmak kialakulásának lehetünk tanúi napja-

inkban? Vajon miért nem a régi vallások közül választanak maguk-

nak ezek követői?  

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Tény, vélemény, állítás, értékelés, tévhit, sztereotípia, előítélet, Tízparan-

csolat, meggyőződés, világkép, világnézet, hit, vallás, világvallás, erkölcsi 

tanítás.  

 

 

A fejlesztés várt eredményei 

 Helyes erkölcsi érzék, erkölcsi értékrend kiművelése (felelősségetika). 

 Önálló tájékozódáshoz és tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonások, készsé-

gek és ismeretek fejlesztése. 

 Helyes világszemlélet, önismeret, humanizmus. 

 Differenciált emberkép és identitástudat kialakítása, problémaérzékenység. 

 Kommunikációs képesség fejlesztése (szövegek felidézése, beszámoló, kiselőadás 

készítése, vita, beszélgetés). 

 Etikai gondolkodás fejlesztése. Lényegi kérdések, összefüggések felismerése és ér-

telmezése (összehasonlítás, bizonyítás, cáfolás, eltérő álláspontok ütköztetése). 

 Önálló tanulás, önművelés (tanulási technikák, digitális kompetencia, többcsatornás 

információszerzés). 

 Alkotásra-kutatásra nevelés (esszék, beszámolók, műsorok készítése). 

 Önálló, önreflexióra képes személyiségfejlesztés (tolerancia, empátia). 

 

 

 



645 

 

ETIKA 

11. évfolyam 

Tanévi óraszám: 36 óra 
Heti óraszám: 1 óra 

Tematikai egységek: 
1. Alapvető etika      14 óra 

2. Kapcsolatok etikája: egyén és közösség  12 óra 

3. Korunk kihívásai     10 óra 

 
Készült A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. 

melléklete alapján (Kerettanterv a gimnáziumok  9-12. évfolyamára) 

 

Általános fejlesztési célok és követelmények 

 

 Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartásszabályok 

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, 

felismerjék az élővilág gazdag változatosságának értékét, és képessé váljanak a 

megértésen, kölcsönös segítségen alapuló együttműködésre társaikkal. 

 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, 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 

http://kerettanterv.ofi.hu/2_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
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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 helyes felfogása: 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. Az 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 szemben 

elutasító viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi csoportok közötti együttélés 

konfliktusainak méltányos kezelésére irányuló igény, illetve az ehhez szükséges attitűdök 

és ismeretek elmélyítése. 

 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 

14 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.  
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Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

 
1. Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

1. Az ember meghatározása, a különböző tudományágak em-

berképe Fokozati és lényegi eltérések. Hány dimenziós az 

ember? Az ember testi-lelki egészsége. Az ember erkölcsi 

fejlődése 

2. Ösztön és szellem. Mennyiben ösztönlény az ember? Érzé-

seink, énesség, önösség. 

3. Tények és az értékek világa. Szükségletek, értékrend, világkép 

4. A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én kiala-

kulásában. Kommunikáció. 

 
5. A lelkiismeret szabadsága. Honnan jön a belső hang? Erköl-

csi ítélet. 

6. Erkölcsi érzék, tanult viselkedés. Az erkölcsi szabályok természete. 

Morál, moralitás, az egyén erkölcsi méltósága. 

 
7. Jó és rossz, bűn és bűntudat. A rossz eredete – különféle megköze-

lítések. A szenvedés kérdése. 

 

2. Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

 
1. Az ember kitüntetett léthelyzete. Az értékek megismerése  

és az erkölcsi szabadság. 

2. Istenfélelem, istenszeretet, isteni igazságosság. Ateizmus és 

vallásosság. 

3. Vallás és erkölcs. „Valláserkölcs” és „világi erkölcs”. A 

bibliai vallások lényege. Hit, tudás, élmény. 

4. A világvallások emberképe és etikája. A hindu, a buddhista, 

a zsidó és az iszlám vallás. A vallások közeledése a vi-

lágéthosz. 

5. Keresztény erkölcsi értékek. A bibliai vallások lényege és a 

kinyilatkoztatás. A teremtés és az erkölcsi törvény. A szere-

tet erkölcsi jelentősége. A jézusi erkölcsi forradalom. 

3. Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

1. Az akarat és a jó akarása. Lelkiismeret, akaraterő, jellemes 

- jellemtelen ember. Hajlam. 

2. Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Ethosz, éthosz, morál, 

moralitás. Érték, törvény, norma, erkölcs. Elemi erkölcsi 

normák. Erkölcsi fejlődés.  

3. A lelkiismeret szava: példakövetés, párbeszéd, értékvita. 

Tekintélytisztelet, önmagunk vállalása. Párbeszéd, ellentét, 

vita. Erkölcsi konfliktusok, értékrangsor, empátia, igazság. 

4. Erkölcsi felfogások és etikák. Erkölcsi alapelvek. Kanti ka-

tegorikus imperatívusz. Etikai nézetrendszerek (szándék és 

cél) 

5. A felelősség kérdése. Szabadság, szándék, tett, következmény, fele-

lősség.   

 

 

Filozófia: Az elérhető bol-

dogság. A szabad akarat és a 

rossz kérdései.  

 

 

Az értékteremtő ember és a 

hatalom. Szabadság, válasz-

tás, felelősség, szorongás. 

 

Társadalmi, állampolgári is-

meretek: Szükségletek, 

anyagi javak, életmód. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem: Világvallások, 

keresztény értékvilág. 
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4. Az erények és a jó élet céljai 

1. Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önszeretet. Irá-

nyítás, szolgálat.  

2. A jólét és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. Létmi-

nimum, luxus. Alapvető szükségletek. Erkölcsös- erkölcste-

len fogyasztás. Miből élünk? Hogyan élünk? Életmód, élet-

forma, életminőség. Boldogság. 

3. Az erények és a jellem. Illem, vérmérséklet, jellem, erkölcs. 

Sarkalatos erények. Tolerancia. 

4. Az erkölcsi nevelés. Az ősbizalomtól az önbizalomig. Sze-

retetkapcsolat, kooperáció. Fejlődési szakaszok. Élethosz-

szig tartó erkölcsi fejlődés. Az erkölcsi nevelés, mint beszél-

getés erkölcsi kérdésekről. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalmi, állampolgári is-

meretek: Szükségletek, 

anyagi javak, életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, morál, etika, öntudat, hit, sze-

retet, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, törvény, megértés; 

felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, jellem, önigazolás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Kapcsolatok etikája: egyén és közösség 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok kiala-

kulásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi konfliktu-

sok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság történetével, 

helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos élethelyzetek, a sze-

génység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
 

5. Szeretetkapcsolatok 

1. A szeretet erkölcsi jelentősége. Szeretet-alapminták (anyai, apai, 

testvéri). Ajándékozó szeretet. Energikusság kétféle előjellel 

(konfliktus, agresszió, erőszakmentesség). Igazságos háború, 

igazságtalan béke, pacifizmus. 

2. A személyes kapcsolatok erkölcsi dilemmái. Előítélet, előítélet-

mentesség. Őszinteség, hazugság. „Talpig nehéz hűségben” Irga-

lom, megbocsájtás, barátság. 
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3. A szexualitás, a szerelem és a párkapcsolat etikája. Nemiség sze-

relem. Kilépünk énünk csigaházából. Vágy, vonzalom. Négyféle 

„szeretlek”. 

4. Házasság, család, otthonteremtés. Embrió vagy kistestvér. 

5. Az emberek közötti egyenlőség és testvériség eszméje. Kollekti-

vizmus és individualizmus. Fasizmus, rasszizmus, szolidaritás. 

6.  Társadalmi szolidaritás / A közélet erkölcse 

1. A szabadság rendje. Megkötve és szabadon. Ki vagyunk osztva? 

Szabad korlátválasztás és a szabadság szülte rend. Szabadosság, 

választás és döntés, törvények. 

2. Erkölcs és politika. Egyenlőség és egyenrangúság. Erkölcsös és jogos. Jo-

gok és kötelességek. Erkölcsös-e a politika? Demokrácia.   

 
3. Részvétel a közéletben. Tisztességes polgár és erkölcsös ember. 

Közélet és a politika. 

4. Véleménynyilvánítás, szólásszabadság. Visszaélés a szólássza-

badsággal. Előítéletek. Uszítás, rágalmazás, az ember lealacso-

nyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok.   

5. Médiaetika. A tömegkommunikáció látszatvilága. Manipuláció: szavak 

és tettek, a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. Értékközvetítés és 

álvalóság-mutogatás. 

6. A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. Munka, szak-

értelem, elidegenülés. Munkaerkölcs. Alkotás. A munka mint kö-

telesség, másokért vállalkozás. 

7. Társadalmi szolidaritás. Igazságosság, pártatlanság, hitelesség. 

Melyik köz a legfontosabb? A közjó. Járandóság vagy megvesz-

tegetés? Korrupció, szolidaritás. Lehet-e a társadalom igazságos? 

7. Nemzet, nemzetiség, hazaszeretet 

1. Állampolgárság, nemzeti érzés, nemzeti szolidaritás. Elkötele-

zettség és hazaszeretet. Áldozat a hazáért. 

2. A társadalmi önazonosság. Azonosságunk a másik tükrében. Társadalmi 

szerepek. Személyes és társadalmi identitás. A társadalmi önazonosság 

(identitás) felépülése és torzulásai. 

3. Etnokulturális, nemzeti, vallási kisebbségek és a többségi társa-

dalom közti együttélés. Cigányság, zsidóság, diszkrimináció. 

4. A nemzeti fejlődés traumái. Nemzeti öntudat, nemzeti összetar-

tozás. Kárpát-medencei sajátosságok. A kirekesztő, elnyomó 

nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

 

 

 

 

 

Biológia: nemiség, sze-

xualitás, magzatvédelem 

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: A jóléti társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigány (roma) társada-

lom története, helyzete 

és integrációjának folya-

mata. 

 

 

 

 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: 

A média társadalmi sze-

repe. 

Médiareprezentáció, va-

lószerűség, hitelesség. 

Médiaetika, médiaszabá-

lyozás. 

 

 

 

 

 

Történelem, társadalmi, 

állampolgári ismeretek: 

Kulturális és etnikai ki-

sebbségek hazánkban. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi 

helyzet. 
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Szolidaritás és társa-

dalmi felelősségvállalás. 

 

Földrajz: Magyarország 

és a Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság 

által lakott, országhatá-

ron túli területek. 

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, kisebbség; igazságosság, szolidaritás, önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

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

dalomföldrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű állatok-

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

az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a civilizáció törté-

netében. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

8. A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

 
1. Az emberi cselekvés megváltozott természete. Egészségvédelem és 

etika. Biotechnika és bioetika. A haldokló joga és méltósága. Eutanázia. 

A tudósok felelőssége. 

2. Bioetika. Genetikailag módosított élőlények. 

3. Génsebészet. „Jó gyerekek gyártása génpiszkálással” Családtervezés. 

Terhesség-megszakítás. A génmanipuláció következményei.  

4. Egészségvédelem és etika.  

5. Technika és etika. A technika bálványimádói. Az ember mint a technika 

eszköze? 

6. A tudósok felelőssége. Beilleszkedés a természetbe. Ökológiai felelős-

ség.  

 

9. A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

 
1. A globális ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Az egyén felelőssége 

és cselekvési lehetőségei a globális hálózatok korában. Globalitás és lo-

kalitás konfliktusa. 

 
2. Magánérdek és közjó. A közösség és a korrupció problémája. A közle-

gelők tragédiája. Népesedési problémák. A fenntartható fejlődés. Önren-

delkezés: az emberi lépték helyreállítása. Bűvös, bűnös körök. A kor-

rupció jelensége és veszélyei, hatalommal való visszaélés és korrupció 

a mindennapokban. Hogyan lehet a megvesztegetést, a korrupciót meg-

szüntetni?  

 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

A tudományos-technikai 

forradalom. Az emberiség 

az ezredfordulón: a globá-

lis világ és problémái. 

 

 

 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai 

és ezek hatása hazánk fej-

lődésére. 

 

Földrajz: Globális kihívá-

sok, migráció, mobilitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

Környezet és fenntartha-

tóság. 

 

Filozófia: Az ökológiai 

válság etikai vonatkozása. 
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3. Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: környe-

zetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi egyenlőtlenségek, 

létbizonytalanság, népbetegségek, népességrobbanás, tömeges migrá-

ció. 

 
4. Ökoetika. Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Mi a természet? Mi 

a környezet? Beavatkozás az élettérbe. 

Számít-e erkölcsileg, amit más lényekkel teszünk?  

 
5. A természet- és állatvédelem erkölcsi kérdései. A természet feletti ura-

lom mítosza. Emberközpontúság és mélyökológia. 

Érvek az állatok védelmében: a szenvedésokozás tilalma, szolidaritás 

lénytársainkkal, a biológiai sokféleség értéke, megóvásának és fenntar-

tásának lehetősége. 

6.  Felelősség utódainkért. Az emberiség közös öröksége. A jövő nemze-

dékek jogai. A ma élők felelőssége. A jövő iránti felelősség. 

Bioetikai állásfoglalások 

napjainkban. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-megelő-

zés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, fajsovinizmus, ember-

központúság, mélyökológia; az emberiség közös öröksége, a jövő nemzedé-

kek jogai. 

 

 

Módszertani útmutató (a fejlesztés és az értékelés lehetőségei): 

 
 Önismereti és vitakészség fejlesztése (különböző érvelési módok bemutatása).  

 A tanuló saját magatartásdilemmáira keressen választ (önkritika, szélsőségek kezelése). 

 Türelem, empátia, tolerancia gyakorlása (dialógus, kulturált érvelés). 

 Konkrét esettanulmányok feldolgozása (élethelyzetek megfigyelése, elemzése, következtetések levo-

nása). 

 Beszélgetés (eltérő vélemények felszínre hozása és ütköztetése). 

 Digitális kompetencia. Hagyományos és modern információs csatornákból (kutatás, gyűjtés, beszámoló, 

esszé készítése). 

 Önmegfigyelés, önbemutatás. (önismereti, önművelési, cselekvési program). 

 Speciális terepek beépítése (kiállítás, színház, múzeum, könyvtár, szociális intézmények látogatása, lá-

tottak megbeszélése). 

 Portfolió (dokumentáció a tevékenységekről). 

 Irodalmi, történelmi, művészeti vallási témájú források és példák, ezek feldolgozása etikai tartalmuk sze-

rint. 

 Egyéni és csoportos projektek készítése, a munkavégzés minősége. 

A fejlesztés elvárt követelményei: 

 A tanulók ismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e tudás birtokában képesek a minden-

napi 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. 

 Képesek olyan erkölcsi helyzetelemzéseket készíteni, amelyekben mozgósítani tudják az általuk tanult 

tudományterületeken szerzett ismereteiket. 
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 Helyi tanterv 

 

Fizika az általános iskolák 7–8. évfolyam 

 

Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet  

2. sz. melléklet 2.2.09.2 (B) változatához 

Fizika az általános iskolák 7–8. évfolyama számára 

Célok és feladatok 

Az általános iskolai természettudományos oktatás, ezen belül a 7– 8. évfolyamon a fizika 

tantárgy tanításának és tanulásának legfőbb célja és feladata a tanulók felvértezése mind a sze-

mélyiségük, tudásuk, készségük és képességük, mind a gondolkodásuk fejlesztésével arra, hogy 

majd boldoguljanak, helytálljanak magánéletükben, élethivatásukban és a 21. századi társada-

lomban. 

Ennek érdekében a NAT Ember és Természet műveltségterülete előírásainak megfele-

lően a legfőbb feladat a természettudományos és más alapkompetenciák fejlesztése, a gyer-

mekekben ösztönösen meglévő kíváncsiság és tudásvágy megerősítése, a sikerélmény biztosí-

tása, a tantárgy megszerettetése, a fizika további tanulásának érzelmi és értelmi magalapozása. 

A fizika alaptudomány, mert saját, a többi természettudomány alapjául is szolgáló foga-

lomrendszere, alapelvei és törvényei vannak. Ezért bizonyos előismereteteket a többi reál tan-

tárgy tanításához a fizikának kell biztosítania. A fizikának meghatározó szerepe és felelőssége 

van a természet megismerésében és védelmében, a technika fejlesztésében és az ahhoz való 

alkalmazkodásban is. 

A tanítási-tanulási folyamatban központi szerepet kell biztosítani legfontosabb szereplők-

nek, a tanulóknak. Ezért 
- figyelembe kell venni a tanulók többségére jellemző életkori sajátosságokat; 

- minél aktívabb szereplővé kell tenni őket a tudás megszerzésében (tanulói kísérletek, a bemutatott kí-

sérletek közös elemzése, önálló adatgyűjtés stb.); 

- gondoskodni kell a többség sikerélményéről, mert ez a legfontosabb tényezője a tantárgy megszerette-

tésének, tehát érzelmileg és értelmileg is hozzá kell kötni a tanulókat a fizikához; 

- mivel a tanulók azt az ismeretet, gondolatot fogadják be legkönnyebben, ami jól kapcsolódik a már 

meglévő ismereteikhez, tudásuk bővítésénél építeni kell a korábban megszerzett iskolai vagy iskolán 

kívüli konkrét tapasztalataikra, ismereteikre. Érdemes ezeket az egyes témák feldolgozása előtt céltuda-

tosan feleleveníteni, bővíteni; 

- figyelembe kell venni, hogy a tanulók ebben az életkorban egyre több területen képesek az elvontabb 

(absztrakt, formális) gondolkodásra. Ezt nagymértékben erősíti, fejleszti, ha azt megfigyelések, kísérle-

tek, mérések, ezek elemzése előzi meg, és a későbbi gyakorlati alkalmazások igazolják helyességüket; 

- a tanulók ismerjék meg és gyakorolják be a hagyományos és a korszerű ismeretszerzési módszereket 

és a korszerű eszközök alkalmazását, mert ezzel hatékonyabbá és könnyebbé tehetjük munkájukat; 

- lehetőséget kell adni csoportmunkára, mert az jellemformáló, és felkészíti őket a felnőttkori feladatok 

elvégzésére. 

Fejlesztési feladatok 
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A fizika tanulása, tanítása nem lehet öncélú (csak a fizikai tartalomra figyelő), formális 

(csak a jelenségek, fogalmak, törvények stb. emlékezeti tudását segítő és elváró). Ezért ezt a 

műveltségi területet az egész természettudomány és az általános műveltség részeként kell fel-

dolgozni úgy, hogy a fizika minél több szállal kapcsolódjon ezekhez. Közös munkával (a tanu-

lókkal és a többi kollégával) el kell érni, hogy a tanulók döntő többsége elinduljon és évről évre 

előrelépjen azon a fejlődési folyamaton, amelynek eredményeként 18 éves korára képes lesz: 
– biztonsággal tájékozódni a természetben, a társadalomban, a rázúduló információhalmazban, felis-

merni abban a helyét és feladatait, és ezek ismeretében képes lesz rendszerben gondolkodni és  önállóan 

cselekedni;  

– megismerni az ehhez szükséges fizikai jelenségeket, fogalmakat, törvényszerűségeket életkorának meg-

felelő alkalmazási szinten és kialakítani önmagában az olyan logikus (a természettudományokra jel-

lemző, de általánosan felhasználható) gondolkodásmódot, amely segíti felismerni és megkülönböztetni 

az áltudományos tanokat a bizonyított ismeretektől, így tudatosan tudja, hogy döntéseiben mit vegyen 

figyelembe; 

– észrevenni a kapcsolatot a fizika fejlődése és a társadalom változása, a történelmi folyamatok kialakulása 

között, megismerni, értékelni a legkiválóbb fizikusok munkásságát, tudományos eredményeit, ezek ha-

tását az emberiség életére. 

– eldönteni, hogy miben tehetséges, és ez alapján meghatározni azt az életpályát, amire sikeresen felké-

szülhet. 

Biztosítani kell a tanulóknak, hogy: 
– irányítással vagy önállóan, egyedül vagy csoportosan megtervezhessenek és végrehajthassanak megfi-

gyeléseket, kísérleteket, ezek elemzését, közös értékelését és az eredményeket szakmailag és nyelvileg 

is helyesen fogalmazzák meg. Ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat.  

– hagyományos mérőeszközök (mérőszalag, óra, hőmérő, mérleg, rugós erőmérő, feszültség- és áramerős-

ség-mérő stb.) és ezek korszerű változatát alkalmazhassák; az ismeretszerzés minél többféle lehetőségét 

(könyvtár, számítógép, internet, multimédiás eszközök stb.) felhasználják;  

– a fizikai ismeretek rendszerében felismerjék, hogy melyek azok az alapvető fogalmak, elvek, törvények, 

amelyekre a rendszer épül. Ezekkel kiemelt hangsúllyal kell foglalkozni, pl.: az anyag és ennek mindkét 

fajtája (a részecskeszerkezetű, ill. a mező), valamint legfontosabb tulajdonságaik (halmazállapot, tehe-

tetlenség, gravitáló képesség, a kölcsönható képesség, mágneses és elektromos tulajdonság stb.); a meg-

maradási törvények; a tér, idő, tömeg elemi szintű értelmezése. 

– észrevegyék és tudatosan használják az a) anyag, test, változási folyamatok, b) ezek tulajdonságai, c) az 

ezeket jellemző mennyiségek összetartozó, de alapvetően különböző jellegű fogalmát. 

– értsék az energia és energiaváltozás (munka, hőmennyiség) mint mennyiségi fogalmak jelentőségét az 

állapot és az állapotváltozás általános jellemzésében, az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználatok 

szakmailag helyes értelmezését és annak elfogadását, hogy ezek célszerű, egyszerűsített kifejezések, 

pontatlanok ugyan, de használatuk mégis elfogadható, ha tudjuk, mit „rejtjelezünk” velük.   

Taneszközök 

 Tankönyv, munkafüzet, tudásszintmérő feladatlap, mozaBook, mozaWeb*). 

Iskolai tanulói kísérleti eszközök, tanári demonstrációs eszközök, interaktív tábla, számítógép, 

projektor stb. 
 

A tanórák javasolt felhasználása a helyi tanterv mindhárom különböző óraszámú változatára: 
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Évfolyam 
A tantárgy heti óra-

száma 

A tantárgy évi óraszáma (a fel-

használt 10%-kal) 

7.  2 72 (= 65 +7) 

8.  1  36 (= 33 + 3)  

Az egyes fejezetekhez javasolt tanórák száma, ami a fejezetek „Órakeret” rovatában található 

óraszámok az ismétlés, ellenőrzés és hiánypótlás óraszámát is tartalmazza.  

A fejezetekhez javasolt tanórák számának összegében az év eleji emlékeztető, a tanév végi ösz-

szefoglalás, ismétlés, az elmaradó tanórák pótlása és zárójelben a szabadon felhasználható órák 

száma is benne van.  
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7. tanév 

A tematikai egységek címe Óraszámok 

   

Természettudományos vizsgálati módszerek 5 

Mozgások    17 

Nyomás  14 

Energia, energiaváltozás 9 

Hő jelenségek 15 

Az évi 10% szabad órakeret 7 

Év végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása 5 

Az óraszámok összege 72 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Természettudományos vizsgálati módszerek 

Órakeret: 

5 

Előzetes tudás 

A tulajdonság és mennyiség kapcsolata. A mérés elemi fogalma. Hosz-

szúság-, idő-, hőmérséklet-, tömegmérés gyakorlati ismerete. A megfi-

gyelés és a kísérlet megkülönböztetése. A tömeg és térfogat elemi fo-

galma. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési mód-

szerek bemutatása és gyakoroltatása.  

Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására, 

hipotézisalkotásra, kérdésfeltevésre, vizsgálatra, mérés tervezésére, mé-

rés végrehajtására, mérési eredmények kezelésére, következtetések levo-

nására és azok kommunikálására.  

 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A természetismeretben tanultak 

felelevenítése. 

Milyen kísérleteket láttatok és 

végeztetek az 5. osztályban ter-

mészetismeret-órán? 

Ismeretek felidézése, rendszere-

zése. 

 

Természetismeret 5. 

évfolyam: I. Az anyag 

és néhány fontos tulaj-

donsága; IV. Állandó-
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Ismeretek: 

A tanulói kísérleti munka szabá-

lyai. Veszélyforrások (hő, vegyi, 

elektromos, fény, hang stb.) az 

iskolai és otthoni tevékenységek 

során. 

Fényképek, ábrák, saját tapasztala-

tok alapján a veszélyek megfogal-

mazása, megbeszélése. 

Csoportmunkában veszélyre fi-

gyelmeztető, helyes magatartásra 

ösztönző poszterek, táblák készí-

tése. 

ság és változás környe-

zetünkben, kölcsönha-

tások c. fejezetek. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: baleset- és 

egészségvédelem. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: kommunikáció. 

Ismeretek:  

Megfigyelés. Leírás, összehason-

lítás, csoportosítás. Céltudatos 

megfigyelés. 

A természet megfigyelésének fon-

tossága a tudósok természettörvé-

nyeket feltáró munkájában.  

A megfigyelőképesség ellenőrzése 

egyszerű feladatokkal.  

Szempontok megfogalmazása jelen-

ségek megfigyelésére, a megfigyelés 

végrehajtására és a megfigyelésről 

szóbeli beszámoló. 

Megfigyelések rögzítése, dokumen-

tálása. 

Kémia: a kísérletek 

célja, tervezése, rögzí-

tése, tapasztalatok és 

következtetések. 

Problémák, alkalmazások: 

Hogyan kell használni a külön-

böző mérőeszközöket?  

Mire kell figyelni a leolvasás-

nál? 

Hogyan tervezzük meg a mérési 

folyamatot? 

Hogyan lehet megjeleníteni a 

mérési eredményeket?  

Mire következtethetünk a mérési 

eredményekből? 

Mérőeszközök a mindennapi 

életben. 

 

Ismeretek: 

Mérőeszközök használata.  

A mért mennyiségek mértékegy-

ségei és átváltásai. 

Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, 

idő, hőmérséklet stb. mérése, megha-

tározása csoportmunkában, az ered-

mények egyéni feljegyzése. 

 

Mérési javaslat, tervezés és végre-

hajtása az iskolában és a tanuló ott-

honi környezetében. 

Hipotézisalkotás és értékelés a mé-

rési eredmények rendszerbe sze-

dett ábrázolásával. 

Előzetes elképzelések számbavé-

tele, a mérési eredmények elem-

zése (táblázat, grafikon). 

 

Egyszerű időmérő eszköz csopor-

tos készítése.  

A tömeg és a térfogat nagyságának 

elkülönítése. (Jellegzetes tévkép-

zet: a két mennyiség arányos keze-

lése.)  

Önálló munkával különféle infor-

mációhordozókról az élővilág, az 

épített környezet és az emberi tevé-

kenység hosszúság- és időbeli mé-

retadatainak összegyűjtése tanári 

és önálló feladatválasztással.  

Földrajz: időzónák a 

Földön.  

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: az időszámítás kez-

detei a különböző kul-

túrákban. 

 

Matematika: mérték-

egységek; megoldási 

tervek készítése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Test – tulajdonság – mennyiség. Megfigyelés, mérés, mértékegység, átlag, 

becslés.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Mozgások 
Órakeret: 17; 

(+2)  

Előzetes tudás 

A sebesség naiv fogalma (hétköznapi tapasztalatok alapján). A sebes-

ségváltozást eredményező kölcsönhatások és a különféle erőhatások 

felismerése. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

A hétköznapi sebességfogalom pontosítása, kiegészítése. Az egyenle-

tes mozgás vizsgálata és jellemzése. Lépések az átlagsebességtől a 

pillanatnyi sebesség felé. A mozgásállapot és a lendületfogalom elő-

készítése. 

A közlekedési balesetvédelmi szabályok tudatosítása, a felelős maga-

tartás erősítése. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen mozgásokat ismersz? 

Miben különböznek és miben 

egyeznek meg ezek? 

Ismeretek:  

Hely- és helyzetváltozás. 

Mozgások a Naprendszerben (ke-

ringés, forgás, becsapódások).  

Körmozgás jellemzői (keringési 

idő, fordulatszám). 

A testek különböző alakú pályá-

kon mozoghatnak (egyenes, kör, 

ellipszis= „elnyúlt kör” – a boly-

gók pályája). 

 Mozgással kapcsolatos tapaszta-

latok, élmények felidézése, elmon-

dása (közlekedés, játékszerek, 

sport). 

Mozgásformák eljátszása (pl. ren-

dezetlen részecskemozgás, kerin-

gés a Nap körül, égitestek forgása, 

a Föld–Hold rendszer kötött kerin-

gése). 

A mozgásokkal kapcsolatos meg-

figyelések, élmények szabatos el-

mondása. 

Testnevelés és sport: 

mozgások. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: Petőfi és a 

vasút; Arany: a levél-

továbbítás sebessége 

Prága városába a 15. 

században. 

Matematika: a kör és 

részei. 

Problémák: 

Hogyan lehet összehasonlítani a 

mozgásokat? Milyen adatokat kell 

megadni a pontos összehasonlí-

táshoz? 

Hogyan lehet eldönteni, hogy ki 

vagy mi mozog? 

 

Ismeretek: 

A mozgás viszonylagossága. 

A viszonyítási pont megegyezéses 

rögzítése, az irányok rögzítése. 

Magyar nyelv és iro-

dalom: tájképek. 

Matematika: Descar-

tes-féle koordináta-

rendszer és elsőfokú 

függvények; vekto-

rok. 



658 

 

Problémák:  

Milyen sebességgel mozoghatnak 

a környezetünkben található élő-

lények, közlekedési eszközök? 

Mit mutat az autó, busz sebesség-

mérőjének pillanatnyi állása? 

Hogyan változik egy jármű sebes-

ségmérője a mozgása során? 

Hogyan változik egy futball-labda 

sebessége a mérkőzés során (irá-

nya, sebessége)? Miben más ez a 

teniszlabdáéhoz képest? 

Ismeretek:  

A sebesség.  

Mozgás grafikus ábrázolása. 

A sebesség SI-mértékegysége. 

Az egyenes vonalú mozgás gyor-

sulása/lassulása (kvalitatív foga-

lomként). 

Átlagos sebességváltozás közle-

kedési eszköz egyenes vonalú 

mozgásának különböző szaka-

szain. 

A sebességváltozás természete 

egyenletes körmozgás során. 

Ha akár a sebesség nagysága, akár 

az iránya változik, változó moz-

gásról beszélünk. 

Az egyenletes mozgás sebességé-

nek meghatározása az út és idő há-

nyadosaként, a fizikai meghatáro-

zás alkalmazása egyszerű esetekre. 

Egyszerű iskolai kísérletek, sport-

mozgások, közlekedési eszközök 

egyenes vonalú mozgásának meg-

figyelése, ábrázolása út-idő grafi-

konon, és a sebesség grafikus ér-

telmezése.  

Az egyenes vonalú egyenletes 

mozgásra egyszerű számítások el-

végzése (az út, az idő és a sebesség 

közti arányossági összefüggés 

alapján). 

Következtetések levonása a moz-

gásról. 

Az átlag- és a pillanatnyi sebesség 

fogalom értelmezése. 

Út-idő grafikonon a mozgás sebes-

ségének értelmezése, annak felis-

merése, hogy a sebességnek iránya 

van. 

A gyorsulás értelmezése kvalitatív 

szinten mint az aktuális (pillanat-

nyi) sebesség változása. 

Egymás utáni különböző mozgás-

szakaszokból álló folyamat esetén 

a sebesség változásának értelme-

zése. 

 

A sebesség fogalmának alkalma-

zása különböző, nem mozgás jel-

legű folyamatokra is (pl. kémiai 

reakció, biológiai folyamatok). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közleke-

dési ismeretek (fék-

idő), sebességhatárok. 

Matematika: arányos-

ság, fordított arányos-

ság.  

Földrajz: folyók se-

bessége, szélsebesség. 

 

Kémia: reakciósebes-

ség. 

Jelenségek: 

 Az egyik szabadon mozgó test-

nek könnyebb, a másiknak nehe-

zebb megváltoztatni a sebességét. 

Ismeretek: 

 A tömeg.  A tehetetlenség, mint 

tulajdonság, a tömeg mint meny-

nyiség fogalma. Mértékegység. 

 

Problémák, jelenségek: 

Minek nagyobb a tömege 1 liter 

víznek, vagy 1dm3 vasnak? 

A tulajdonság és - annak jellem-

zője- a mennyiség kapcsolatának 

és különbözőségének felismerése. 

Az alap és a származtatott mennyi-

ség megkülönböztetése. 

 

 

A testek tömegének összekapcso-

lása a részecskemodellel (a töme-

get a testeket felépítő részecskék 

tömegének összege adja). 

Testnevelés és sport: 

lendület a sportban. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közleke-

dési szabályok, bal-

esetvédelem. 
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Minek nagyobb a térfogata 1kg 

víznek, vagy 1 kg vasnak? 

Azonos térfogatú, de különböző 

anyagból készült, illetve azonos 

anyagú, de különböző térfogatú 

tárgyak tömege. 

Ismeret: 

A sűrűség mint tulajdonság és 

mint az anyagot jellemző mennyi-

ség. 

Jelenség: 

Nem mindegy, hogy egy kerék-

pár, vagy egy teherautó ütközik 

nekem azonos sebességgel.  

A gyermeki tapasztalat a lendület 

fogalmáról. Felhasználása a test 

mozgásállapotának és mozgásál-

lapot-változásának a jellemzé-

sére: a nagy tömegű és/vagy se-

bességű testeket nehéz megállí-

tani. 

Ismeretek:  

A test lendülete a sebességtől és a 

tömegtől függ.  

A magára hagyott test fogalmához 

vezető tendencia. 

A tehetetlenség törvénye. 

 

 

 

Egyes anyagok sűrűségének kike-

resése táblázatból, és a sűrűség ér-

telmezése.  

 

Annak felismerése, hogy a test 

mozgásállapotának megváltozta-

tása szempontjából a test tömege 

és sebessége egyaránt fontos.  

A mozgás és a mozgásállapot 

megkülönböztetése. 

Konkrét példákon annak bemuta-

tása, hogy egy test lendületének 

megváltozása mindig más testek-

kel való kölcsönhatás következ-

ménye.  

 

Annak a kísérletsornak a gondolati 

elemzése és a gondolatmenet be-

mutatása, amiből leszűrhető, hogy 

annak a testnek, amely semmilyen 

másik testtel nem áll kölcsönhatás-

ban, nem változik a mozgásálla-

pota: vagy egyenes vonalú egyen-

letes mozgást végez, vagy áll. 

Matematika: elsőfokú 

függvények, behelyet-

tesítés, egyszerű 

egyenletek 

 Kémia: a sűrűség; ré-

szecskeszemlélet. 

Jelenségek, kérdések:  

Milyen hatások következménye a 

mozgásállapot megváltozása. 

Az erő mérése rugó nyúlásával.  

 

Ismeretek:  

Az erőhatás, erő. 

Az erő mértékegysége: (1 N). 

Az erő mérése. 

A kifejtett erőhatás nagysága és az 

okozott változás mértéke között 

arányosság van. 

Az erőhatás, mint két test közötti 

kölcsönhatás, a testek mozgásál-

lapotának változásában (és ezt kö-

vető alakváltozásában) nyilvánul-

hat meg. 

Rugós erőmérő skálázása. 

Különböző testek súlyának mérése 

a saját skálázású erőmérővel. 
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Problémák:  

Hogyan működik a rakéta? Miért 

törik össze a szabályosan haladó 

kamionba hátulról beleszaladó 

sportkocsi? 

Ismeretek: 

A hatás-ellenhatás törvénye. 

Minden mechanikai kölcsönha-

tásnál egyidejűleg két erőhatás lép 

fel ezek egyenlő nagyságúak, el-

lentétes irányúak, két különböző  

testre hatnak, az erő és ellenerő 

jellemzi ezeket. 

Demonstrációs kísérlet: két, gör-

deszkán álló gyerek erőmérők köz-

beiktatásával, kötéllel húzza egy-

mást – a kísérlet ismertetése, értel-

mezése. 

Kapcsolódó köznapi jelenségek 

magyarázata, pl. rakétaelven mű-

ködő játékszerek mozgása (elen-

gedett lufi, vízi rakéta). 

 

Ismeretek:  

Az erő mint vektormennyiség. 

Az erő vektormennyiség, nagy-

sága és iránya jellemzi. 

Annak tudása, hogy valamely test 

mozgásállapot-változásának irá-

nya (ha egy erőhatás éri) megegye-

zik a testet érő erőhatás irányával 

(rugós erőmérővel mérve a rugó 

megnyúlásának irányával). 

Matematika: a vektor 

fogalma. 

Problémák: 

Miért nehéz elcsúsztatni egy lá-

dát? 

Miért könnyebb elszállítani ezt a 

ládát kiskocsival?  

Mitől függ a súrlódási erő nagy-

sága? 

Hasznos vagy káros a súrlódás? 

 

 

Ismeretek: 

A súrlódás.  

A súrlódási erő az érintkező felü-

letek egymáshoz képesti elmoz-

dulását akadályozza. 

A súrlódási erő a felületeket ösz-

szenyomó erővel arányos, és függ 

a felületek minőségétől.  

Gördülési ellenállás.  

Közegellenállás jelenség szintű 

ismerete. 

A súrlódási erő mérése rugós erő-

mérővel, tapasztalatok rögzítése, 

következtetések levonása. 

Hétköznapi példák gyűjtése a súr-

lódás hasznos és káros eseteire.  

Kiskocsi és megegyező tömegű 

hasáb húzása rugós erőmérővel, 

következtetések levonása. 

Érvelés: miért volt korszakalkotó 

találmány a kerék. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közleke-

dési ismeretek (a súr-

lódás szerepe a moz-

gásban, a fékezésben). 

Testnevelés és sport: a 

súrlódás szerepe 

egyes sportágakban; 

speciális cipők sa-

lakra, fűre, terembe 

stb. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a kerék fel-

fedezésének jelentő-

sége. 

Problémák:  

Miért esnek le a tárgyak a Földön? 

Miért kering a Hold a Föld körül? 

 

Ismeret:  

Egyszerű kísérletek végzése, kö-

vetkeztetések levonása: 

– a testek a gravitációs mező  

hatására gyorsulva esnek; 

Matematika: vekto-

rok. 
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A gravitációs kölcsönhatás, gravi-

tációs mező. Gravitációs erő. 

A súly fogalma és a súlytalanság. 

1 kg tömegű nyugvó test súlya a 

Földön kb. 10 N. 

– a gravitációs erőhatás 

kiegyensúlyozásakor érez-

zük/mérjük a test súlyát, 

minthogy a súlyerővel a 

szabadesésében akadályozott 

test az alátámasztást nyomja, 

vagy a felfüggesztést húzza; 

– ha ilyen erőhatás nincs, 

súlytalanságról beszélünk. 

Kísérleti igazolás: rugós erőmé-

rőre függesztett test leejtése erő-

mérővel együtt, és a súlyerő leol-

vasása – csak a gravitációs hatásra 

mozgó test (szabadon eső test, az 

űrhajóban a Föld körül keringő 

test) van a súlytalanság állapotá-

ban. 

(Gyakori tévképzet: csak az űrben, 

az űrhajókban és az űrállomáson 

figyelhető meg súlytalanság, il-

letve súlytalanság csak légüres tér-

ben lehet.) 

Jelenségek:  

Asztalon, lejtőn álló test egyensú-

lya. Ismeretek: 

A kiterjedt testek egyensúlyának 

feltétele, hogy a testet érő erőha-

tások „kioltsák” egymás hatását. 

 

Jelenségek: 

A csigán, pallóhintás levő testek 

egyensúlya. 

Ismeretek:  

Az erőhatás forgásállapotot vál-

toztató képessége. A forgatónyo-

maték elemi szintű fogalma. 

Testek egyensúlyának vizsgálata. 

Az egyensúlyi feltétel egyszerű 

esetekkel történő illusztrálása. 

 

 

 

 

 

Példák keresése az erőhatások for-

gásállapot-változtató képességé-

nek szemléltetésére. 
 

 

Alkalmazások:  

 

Egyszerű gépek. 

Emelő, csiga, lejtő. 

Ismeretek: 

Az egyszerű gépek alaptípusai és 

azok működési elve. 

Az egyszerű gépek esetén a szük-

séges erő nagysága csökkenthető, 

de akkor hosszabb úton kell azt ki-

fejteni. 

 

Az egyszerű gépek működési elvé-

nek vizsgálata konkrét példákon. 

Példák gyűjtése az egyszerű gépek 

elvén működő eszközök használa-

tára. 

Alkalmazás az emberi test (csont-

váz, izomzat) mozgásfolyamata-

ira. 

Tanulói mérésként/kiselőadásként 

az alábbi feladatok egyikének el-

végzése: 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: háztartási 

eszközök, szerszá-

mok, mindennapos 

eszközök (csavar, aj-

tótámasztó ék, rámpa, 

kéziszerszámok, ke-

rékpár). 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 
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 – arkhimédészi csigasor 

összeállítása; 

– egyszerű gépek a 

háztartásban; 

– a kerékpár egyszerű gépként 

működő alkatrészei;  
– egyszerű gépek az építkezésen. 

ismeretek: arkhimédé-

szi csigasor, vízikerék 

a középkorban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonyítási pont, a mozgás jellemzői (sebesség, átlagsebesség, gyorsulás 

(kvalitatív), periódusidő, fordulatszám). A tehetetlenség és a tömeg, tömeg-

mérés, sűrűség. 

Erőhatás, erő, gravitációs erő, a súly, súrlódási erő, hatás-ellenhatás,  

Egyensúly. Forgatónyomaték. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 3. Nyomás 
Órakeret: 

 14 (+2)  

Előzetes tudás Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Helyi jelenségek és nagyobb léptékű folyamatok összekapcsolása 

(földfelszín és éghajlat, lég- és a tengeráramlások fizikai jellemzői, a 

mozgató fizikai hatások; a globális klímaváltozás jelensége, lehetséges 

fizikai okai). 

A testek súlya és a természetben előforduló, nyomással kapcsolatos je-

lenségek vizsgálata (víznyomás, légnyomás, a szilárd testek nyomása). 

A víz és a levegő mint fontos környezeti tényező bemutatása, a velük 

kapcsolatos takarékos és felelős magatartás erősítése.  

A hallással kapcsolatos egészségvédelem fontosságának megértetése. 

A matematikai kompetencia fejlesztése. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, gyakorlati alkalma-

zások:  

Miért lehet a rajzszeget beszúrni a 

fába? 

Mi a különbség a síléc, tűsarkú 

cipő, úthenger, és a kés élének ha-

tása között?  

Hol előnyös, fontos, hogy a nyo-

más nagy legyen? 

Különböző súlyú és felületű testek 

benyomódásának vizsgálata ho-

mokba, lisztbe. A benyomódás és 

a nyomás kapcsolatának felisme-

rése, következtetések levonása. 

 

A nyomás fogalmának értelme-

zése és kiszámítása egyszerű ese-

tekben az erő és a felület hányado-

saként. 
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Hol előnyös a nyomás csökken-

tése? 

 

Ismeretek:  

A nyomás fogalma, mértékegy-

sége. 

Szilárd testek, folyadékok és gá-

zok által kifejtett nyomás.  

 

Szilárd testekkel kifejtett nyomá-

son alapuló jelenségek és alkalma-

zások ismertetése. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

A folyadékoszlop nyomása.  

Közlekedőedények, folyadékok 

sűrűsége. Környezetvédelmi vo-

natkozások: kutak, vizek szennye-

zettsége. 

 

Ismeretek:  

Nyomás a folyadékokban: 

 nem csak a szilárd testek 

fejtenek ki súlyukból 

származó nyomást; 

 a folyadékok nyomása a 

folyadékoszlop magasságától 

és a folyadék sűrűségétől 

függ. 

Annak belátása, hogy, gravitációs 

mezőben levő folyadékoszlop 

nyomása – a rétegvastagságtól és a 

folyadék sűrűségétől függ.  

 

Közlekedőedények vizsgálata, fo-

lyadékok sűrűségének meghatáro-

zása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: ivóvízellá-

tás, vízhálózat (víztor-

nyok). Vízszennyezés 

 

Gyakorlati alkalmazások: hidrau-

likus emelő, hidraulikus fék. 

Ismeretek: 

Dugattyúval nyomott folyadék 

nyomása. 

A nyomás terjedése folyadékban 

(vízibuzogány, dugattyú). 

Oldalnyomás. 

Pascal törvényének ismerete és de-

monstrálása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közleke-

dési eszközök. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

autógumi, játékléggömb. 

 

Ismeretek:  

Nyomás gázokban, légnyomás.  

Torricelli élete és munkássága. 

A gáznyomás kimutatása nyomás-

mérő műszerrel. 

A légnyomás létezésének belátása. 

Annak megértése, hogy a légnyo-

más csökken a tengerszint feletti 

magasság növekedésével. 

Kémia: a nyomás mint 

állapothatározó, gáz-

törvények.  

Földrajz: a légnyomás 

és az időjárás kapcso-

lata. 

Gyakorlati alkalmazások: Lég-

hajó. 

 

Ismeretek:  

Arkhimédész törvényének kísér-

leti igazolása. 

A sűrűség meghatározó szerepé-

nek megértése abban, hogy a vízbe 

helyezett test elmerül, úszik, vagy 

lebeg. 

Biológia–egészség-

tan: halak úszása. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hajózás. 
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A folyadékban (gázban) a testekre fel-

hajtóerő hat. Sztatikus felhajtóerő. 

Arkhimédész törvénye. 

Egyszerű számítások végzése Ar-

khimédész törvénye alapján. 

A következő kísérletek egyikének 

elvégzése: 

 Cartesius-búvár készítése;  

 kődarab sűrűségének 

meghatározása Arkhimédész 

módszerével. 

Jellemző történetek megismerése 

Cartesius (Descartes) és Arkhimé-

dész tudományos munkásságáról. 

 

Testnevelés és sport: 

úszás. 

 

Földrajz: jéghegyek. 

Gyakorlati alkalmazások: Nyo-

máskülönbségen alapuló eszkö-

zök. 

Néhány, a nyomáskülönbség elvén 

működő eszköz megismerése, mű-

ködésük bemutatása. 

(Pipetta, kutak, vízlégszivattyú, 

injekciós fecskendő. A gyökér táp-

anyagfelvételének mechaniz-

musa.) 

Biológia–egészség-

tan: tápanyagfelvétel, 

ozmózis. 

Kémia: cseppentő, pi-

petta, ozmózis. 

A hanggal kapcsolatos problé-

mák, jelenségek, gyakorlati alkal-

mazások: 

Mi a hang? 

Mitől kellemes és mitől kellemet-

len a hang? 

Hangrobbanás. Miért halljuk a 

robbanást?  

Jerikó falainak leomlása. 

Mi a zajszennyezés, és hogyan 

védhető ki? 

Ultrahang (pl. denevérek, bálnák, 

vesekő-operáció). 

Ismeret:  

A hang keletkezése, terjedése, 

energiája. 

A terjedési sebesség gázokban a 

legkisebb és szilárd anyagokban a 

legnagyobb. 

Az emberi hallás első lépése: át-

alakulás a dobhártyán (  

Zajszennyezés. 

Hangszigetelés. 

Hangforrások (madzagtelefon, 

üvegpohár-hangszer, zenei hang-

szerek) tulajdonságainak megálla-

pítása eszközkészítéssel. 

 

Annak megértése, hogy a hang a 

levegőben periodikus sűrűségvál-

tozásként terjed a nyomás periodi-

kus változtatására, és hogy a hang 

terjedése energiaváltozással jár 

együtt. 

 

A zaj, zörej, dörej, másrészről a 

zenei hangskálák jellemzése. 

 

 

 

 

A hangok emberi tevékenységre 

gyakorolt gátló és motiváló hatá-

sának megértése. 

Ének-zene: hangsze-

rek, hangskálák. 

 

Biológia–egészség-

tan: hallás, ultrahan-

gok az állatvilágban; 

ultrahang az orvosi di-

agnosztikában. 

 

Matematika: elsőfokú 

függvény és behelyet-

tesítés. 

Ismeretek:  

Rengés terjedése a földkéregben 

és a tengerekben: a földrengések  

kis rezgésszámú hangrezgések 

formájában történő terjedése, a 

Szemléltetés (pl. animációk) alap-

ján a Föld belső szerkezete és a 

földrengések kapcsolatának, a 

cunami kialakulásának megértése. 

Földrajz: a Föld 

kérge, köpenye és 

mozgásai. 
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cunami kialakulásának leegysze-

rűsített modellje. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyomás, légnyomás. Sűrűség. Úszás, lebegés, merülés. 

Hullámterjedés. Hang, hallás. Ultrahang. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4. Energia, energiaváltozás 
Órakeret: 

 9 (+1)  

Előzetes tudás 
A különféle kölcsönhatások, állapotváltozások felismerése. Erő, elmoz-

dulás mennyiségi fogalma. A mennyiség mint a tulajdonság jellemzője. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

Az energia fogalmának mélyítése. Az energiaváltozással járó folyamatok, 

termelési módok, kockázatainak bemutatásával az energiatakarékos 

szemlélet erősítése. Energiatakarékos eljárások. A természetkárosítás faj-

tái fizikai hátterének megértetése során a környezetvédelem iránti elköte-

lezettség, a felelős magatartás erősítése. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, gondolatok az általá-

nos szemléletmód erősítésére: 

Keressünk különféle módokat:  

- egy test felmelegítésére! 

- egy vasgolyó 

felgyorsítására! 

- mi a közös ezekben a 

változásokban, és mi a 

különböző? 

Van-e valami közös a különféle 

változásokban, ami alapján meny-

nyiségileg össze lehet hasonlítani 

azokat? 

Ismeretek: 

Az energia elemi, leíró jellegű fo-

galma. Az energia és megváltozá-

sai. 

Az energia megmaradásának felis-

merése és értelmezése. 

Munkavégzés és a munka fo-

galma. A fizikai munkavégzés az 

erő és az irányába eső elmozdulás 

Jelenségek vizsgálata, megfigye-

lése során energiafajták megkü-

lönböztetése (pl. a súrlódva 

mozgó test felmelegedésének 

megtapasztalása, a megfeszített 

rugó mozgásba hoz testeket, a ru-

gónak energiája van; a magasról 

eső test felgyorsul, a testnek ma-

gasabb helyzetében a gravitációs 

mezőnek nagyobb energiája van 

stb.). 

Annak megértése, hogy minden 

olyan hatás, ami állapotváltozással 

jár, legáltalánosabban energiavál-

tozással jellemezhető. 

 

Eseti különbségtétel a munka fizi-

kai fogalma és köznapi fogalma 

között. 

A hétköznapi munkafogalomból 

indulva az erő és a munka, illetve 

az elmozdulás és a munka kapcso-

latának belátása konkrét esetekben 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: az ősember 

tűzgyújtási eljárása 

(fadarab gyors oda-

vissza forgatása durva 

falú vályúban). 

Földrajz: energiahor-

dozók, erőművek. 

Kémia: kötési energia. 
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szorzataként határozható meg.  

A munka mint az energiaváltozás 

egyik fajtája. A munka és az ener-

gia mértékegysége. 

A testen végzett munka eredmé-

nyeként változik a test energiája, 

az energia és a munka mértékegy-

sége megegyezik: neve joule. A 

joule jele: J. 

Jelenségek:  

Különféle munkavégzések vizsgá-

lata, elemzése. Olyan esetek felis-

merése, amelyeknél az erőhatások 

ellenére nincs munkavégzés. 

 

Ismeretek:  

Az energia különféle fajtái: 

belső energia, „helyzeti” energia, 

mozgási energia, rugóenergia, ké-

miai energia, a „táplálék” energi-

ája.  

A mozgó testnek, a megfeszített 

rugónak, a gravitációs mezőnek 

energiája van. 

(pl. emelési munka). 

A munka fizikai fogalmának defi-

níciója arányosságok felismerésé-

vel: az erő és az irányába eső el-

mozdulás szorzata. (1 J = 1N·1 m) 

 

Jelenségek, ismeretek:  

 

Energiaátalakulások, energiafaj-

ták: 

vízenergia, szélenergia, geotermi-

kus energia, nukleáris energia, 

napenergia, fosszilis energiahor-

dozók. 

Napenergia megjelenése a földi 

energiahordozókban. 

 Konkrét energiafajták felsorolása 

(napenergia, szélenergia, vízener-

gia, kémiai energia /égés/), és pél-

dák ismertetése egymásba alaku-

lásukra. 

Kémia: hőtermelő és 

hőelnyelő kémiai re-

akciók, fosszilis, nuk-

leáris és megújuló 

energiaforrások (exo-

term és endoterm re-

akciók, reakcióhő, 

égéshő). 

Problémák, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

Energia és társadalom. 

Az energiával kapcsolatos köz-

napi szóhasználatok értelme-

zése! 

Miért van szükségünk energiavál-

tozással járó folyamatok létreho-

zására? 

Milyen tevékenységhez, milyen 

energiaváltozással járó folyamat 

szükséges?  

Ismeretek: 

Saját tevékenységekben végbe-

menő energiaváltozással járó fo-

lyamatok elemzése. 

A köznapi nyelvben használt ener-

giával kapcsolatos kifejezések ér-

telmezése (pl. energiaszállítás, 

energiaforrás, energiatakarékos-

ság, energiahordozó, energiaelő-

állítás??? stb.) és annak belátása, 

hogy ez egyszerűsíti ugyan a szó-

használatot, de mindig tudni kell, 

hogy mit fejez ki valójában.  
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Energiamérleg a családi háztól a 

Földig. 

James Joule élete és jelentősége a 

tudomány történetében. 

Az energiatakarékosság szükség-

szerűségének megértése, az alap-

vető energiaforrások megisme-

rése. 

Gyakorlati alkalmazások:  

Egyszerű gépek működésének 

vizsgálata energiaváltozások 

szempontjából 

 

Jelenségek, problémák: 

 

A társdalom és a gazdaság fejlő-

dése egyre kevesebb izomerőt igé-

nyel! 

A gépek működtetéséhez üzem-

anyag kell. Mi ennek a feltétele és 

mi a következménye? 

 

Ismeretek:  

 

Energiaforrások: 

 

Fosszilis energiahordozók és ki-

termelésük végessége.  

A vízenergia, szélenergia, megje-

lenése a földi energiahordozók-

ban. 

 

A geotermikus energia, a nukleá-

ris energia, haszna, kára és veszé-

lye. 

A Föld alapvető energiaforrása a 

Nap. Az egyes energiahordozók 

felhasználásának módja, környe-

zetterhelő hatásai. 

 

 
 

Annak felismerése, hogy egy je-

lenség több féle szempontból is 

vizsgálható, és – ha helyes a kö-

vetkeztetés – ugyanazt az ered-

ményt kapjuk. 

Annak elmagyarázása, hogy mi-

ként vezethető vissza a fosszilis 

energiahordozók (szén, olaj, gáz) 

és a megújuló energiaforrások 

(víz, szél, biomassza) léte a Nap 

sugárzására. 

 

Részvétel az egyes energiaválto-

zással járó folyamatok, lehetősé-

gek előnyeinek, hátrányainak és 

alkalmazásuk kockázatainak meg-

vitatásában, a tények és adatok 

összegyűjtése. A vita során el-

hangzó érvek és az ellenérvek cso-

portosítása, kiállítások, bemutatók 

készítése. 

 

Projektlehetőségek a földrajz és a 

kémia tantárgyakkal együttmű-

ködve:  

 Erőműmodell építése, erőmű-

szimulátorok működtetése. 

 Különböző országok energia-

előállítási módjai, azok 

részaránya. 

 Az energiahordozók 

beszerzésének módjai (vasúti 

szénszállítás, kőolajvezeték és 

tankerek, elektromos 

hálózatok). 

Kémia: kémia az ipar-

ban, erőművek, ener-

giaforrások felosztása 

és jellemzése, környe-

zeti hatások, (energia-

készletek). 

 

Földrajz: az energia-

források megoszlása a 

Földön, hazai energia-

források. Energetikai 

önellátás és nemzet-

közi együttműködés. 

Jelenségek, problémák: 

Van, aki ugyanannyi idő alatt több 

munkát végez, mint mások. Ho-

gyan jellemzik az ilyen szorgal-

mas és ügyes ember tevékenysé-

gét? 

Ismeret: 

Az energiaváltozással járó folya-

matok jellemzése gyorsaság és 

hasznosság szempontjából.  
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A teljesítmény és a hatásfok fo-

galma. 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Energia, energiaváltozás, energiamegmaradás. Munka-

végzés, munka. Energiafajták: mozgási, belső-, rugalmas 

„helyzeti” energia. A megújuló energia: vízi, szél-, geoter-

mikus, napenergia; A nem megújuló energia: fosszilis;  

Teljesítmény, hatásfok. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 5. Hő jelenségek 
Órakeret: 

 15 (+2)  

Előzetes tudás 

Hőmérséklet-fogalom, csapadékfajták. Halmazállapotok és változá-

saik. Az energia fogalma és mértékegysége. Az energiaváltozások jel-

lemzése. Az energia fajták sokfélesége. Az anyag egyik fajtájának ré-

szecskeszerkezete. 

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

Az egyensúly (sok területre érvényes) fogalmának alapozása, mélyí-

tése (egyensúlyi állapotra törekvés, termikus egyensúly). A részecske-

szemlélet és az energiaváltozás kapcsolata. Az anyagfogalom mélyí-

tése.  

Az energiatakarékosság szükségességének beláttatása, az egyéni lehe-

tőségek felismertetése. 

A táplálkozás alapvető energetikai vonatkozásai kapcsán az egészsé-

ges táplálkozás fontosságának beláttatása. 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Problémák, jelenségek: 

Milyen hőmérsékletű anyagok lé-

teznek a világban? 

Mit jelent a napi átlaghőmérsék-

let? Mit értünk a „klíma” fogal-

mán? 

A víz fagyás- és forráspontja; a 

Föld legmelegebb és leghidegebb 

A környezet, a Föld, a Naprend-

szer jellegzetes hőmérsékleti érté-

keinek számszerű ismerete és ösz-

szehasonlítása.  

A víz-só hűtőkeverék közös hő-

mérséklete alakulásának vizsgá-

lata az összetétel változtatásával. 

  

Biológia–egészségtan: 

az élet létrejöttének le-

hetőségei. 

Földrajz: hőmérsékleti 

viszonyok a Földön, a 

Naprendszerben. 

Matematika: mérték-

egységek ismerete. 
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pontja. A Nap felszíni hőmérsék-

lete. A robbanómotor üzemi hő-

mérséklete. Hőmérséklet-viszo-

nyok a konyhában. 

A hűtőkeverék. 

Ismeretek:  

Nevezetes hőmérsékleti értékek. 

A Celsius-féle hőmérsékleti skála 

és egysége. 

A Celsius-skála jellemzői, a vi-

szonyítási hőmérsékletek isme-

rete, tanulói kísérlet alapján a hő-

mérő kalibrálási módjának megis-

merése. 

Kémia: a hőmérséklet 

(mint állapothatározó), 

Celsius-féle hőmér-

sékleti skála (Kelvin-

féle abszolút hőmér-

séklet). 

Alkalmazások:  

Otthoni környezetben előforduló 

hőmérőtípusok és hőmérséklet-

mérési helyzetek. 

Ismeret:  

hőmérőtípusok. 

A legfontosabb hőmérőtípusok 

(folyadékos hőmérő, digitális hő-

mérő, színváltós hőmérő stb.) 

megismerése és használata egy-

szerű helyzetekben.  

Hőmérséklet-idő adatok felvétele, 

táblázatkészítés, majd abból grafi-

kon készítése és elemzése. 

A javasolt hőmérséklet-mérési 

gyakorlatok egyikének elvégzése: 
 Pohárba kiöntött meleg víz lehűlési 

folyamatának vizsgálata. 

 Elektromos vízmelegítővel 

melegített víz hőmérséklet-idő 

függvényének mérése (melegedési 

görbe felvétele, különböző 

mennyiségű vízre, különböző ideig 

melegítve is). 

 Só-jég hűtőkeverék hőmérsékle-

tének függése a sókoncentrációtól. 

A melegítés okozta változások 

megfigyelése, a hőmérséklet mé-

rése, az adatok táblázatba rende-

zése, majd a hőmérséklet időbeli 

alakulásának ábrázolása, követ-

keztetések megfogalmazása. 

Matematika: grafiko-

nok értelmezése, ké-

szítése. 

 

Informatika: mérési 

adatok kezelése, fel-

dolgozása. 

 

 

Kémia: tömegszáza-

lék, (anyagmennyiség-

koncentráció). 

Ismeretek:  

A hőmérséklet-kiegyenlítődés. 

A hőmennyiség (energia) kvalita-

tív fogalma mint a melegítő hatás 

mértéke. Egysége (1 J).  

Hőmérséklet-kiegyenlítődési fo-

lyamatok vizsgálata egyszerű esz-

közökkel (pl. hideg vizes zacskó 

merítése meleg vízbe). Hőmérsék-

let-kiegyenlítéssel járó folyama-

tokra konkrét példák gyűjtése; an-

nak felismerése, hogy hőmennyi-

ség (energia) cseréjével járnak.  

Annak felismerése, hogy a közös 

hőmérséklet a testek kezdeti hő-

mérsékletétől, tömegüktől és 

anyagi minőségüktől függ. 

Földrajz: energiahor-

dozók, a jéghegyek ol-

vadása. 

Biológia–egészségtan: 

az emberi testhőmér-

séklet. 

Kémia: „hőtermelő és 

hőelnyelő” folyamatok 

(exoterm és endoterm 

változások). 
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Problémák, jelenségek, alkalma-

zások: 

A víz sűrűségének változása fa-

gyás során. Jelentősége a vízi 

életre, úszó jéghegyek, a Titanic 

katasztrófája.  

Miért vonják be hőszigetelő 

anyaggal a szabadban lévő vízve-

zetéket? Miért csomagolják be a 

szabadban lévő kőszobrokat? 

A halmazállapot-változásokkal 

kapcsolatos köznapi tapasztalatok 

(pl. ruhaszárítás, csapadékformák, 

forrasztás, az utak téli sózása, hal-

mazállapot-változások a konyhá-

ban stb.) 

 

Ismeretek:  

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások. 

Melegítéssel (hűtéssel) az anyag 

halmazállapota megváltoztatható. 

A halmazállapot-változás hőmér-

séklete anyagra jellemző állandó 

érték. 

Olvadáspont, forráspont, olva-

dáshő, forráshő fogalma. 

Csapadékformák és kialakulásuk 

fizikai értelmezése. 

Problémák, alkalmazások 

A tüzelőanyagok égése és annak 

következménye. 

Az égés jelensége, fogalma és a 

vele kapcsolatos energiaváltozás 

jellemzése. 

A gyors és a lassú égés. 

Élelmiszerek szerepe az élő szer-

vezetekben. Az élő szervezet mint 

„energiafogyasztó” rendszer. 

 

Annak tudása, hogy mely átalaku-

lásoknál nő energia, illetve me-

lyeknél csökken.  

A különböző halmazállapotok és 

azok legfontosabb jellemzőinek 

megismerése. 

 

Tanári mérést követő csoport-

munka alapján a jég-víz keverék 

állandó intenzitású melegítésekor 

fellépő jelenségek bemutatása a 

részleges elforralásig, a melege-

dési görbe felvétele és értelme-

zése. 

 

A mindennapi életben gyakori 

halmazállapot-változásokhoz 

kapcsolódó tapasztalatok, jelensé-

gek értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az égés és a környezetszennyezés 

kapcsolata. 

Földrajz: a kövek mál-

lása a megfagyó víz 

hatására. 

Biológia–egészségtan: 

a víz fagyásakor bekö-

vetkező térfogat-növe-

kedés hatása a befa-

gyás rétegességében és 

a halak áttelelésében. 

 

Kémia: halmazállapot-

változások, fagyás-

pont, forráspont (a víz 

szerkezete és tulajdon-

ságai). 

Keverékek szétválasz-

tása, desztillálás, kő-

olaj-finomítás 

 

 

 

Kémia: égés, lassú 

oxidáció, energiaátala-

kulások, tápanyag, 

energiatartalom.  

Biológia–egészségtan: 

egészséges táplálko-

zás, az egészséges én-

kép kialakítása. 
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Ismeretek:  

A halmazállapotok és változások 

értelmezése anyagszerkezeti mo-

dellel. 

Az anyag részecskékből való fel-

építettsége, az anyagok különböző 

halmazállapotbeli szerkezete.  

A kristályos anyagok, a folyadé-

kok és a gázok egyszerű golyómo-

dellje. A halmazállapot-változá-

sok szemléltetése golyómodellel. 

A belső energia. Belső energia 

szemléletesen, mint golyók moz-

gásának élénksége (mint a mozgó 

golyók energiájának összessége). 

Melegítés hatására a test belső 

energiája változik. 

A belsőenergia-változás mértéke 

megegyezik a melegítés során át-

adott hőmennyiséggel. 

Az anyag golyómodelljével kap-

csolatos ismeretek felfrissítése és 

alkalmazása az egyes halmazálla-

potok leírására és a halmazálla-

pot-változások értelmezésére. 

 

Annak felismerése, hogy melegí-

tés hatására a test belső energiája 

megváltozik, amit jelez a hőmér-

séklet és/vagy a halmazállapot 

megváltozása.  

Egy szem mogyoró elégetésével 

adott mennyiségű víz felmelegí-

tése az energiatartalom jellemzé-

sére. 

Tanári útmutatás alapján az élel-

miszerek csomagolásáról az élel-

miszerek energiatartalmának leol-

vasása.  

Az élelmiszereken a kereskede-

lemben feltüntetik az energiatar-

talmat. 

Kémia: halmazállapo-

tok és halmazállapot-

változások. Értelmezé-

sük a részecskeszem-

lélet alapján. 

Milyen anyag alkalmas hőmérő 

készítésére? 

Ismeretek: 

Hőtágulás és gyakorlati szerepe. 

Hőtan és táplálkozás: az életmű-

ködéshez szükséges energiát a 

táplálék biztosítja.  

Egyszerű kísérletek bemutatása a 

különböző halmazállapotú anya-

gok hőtágulására. 

Gyűjtőmunka alapján beszámoló 

tartása a hőtágulás jelentőségéről 

a technikában és a természetben. 

Matematika: egyszerű 

számolások. 

 

 

 

Problémák, jelenségek, alkalma-

zások: 

Elraktározhatjuk-e a meleget? 

Mely anyagok a jó hővezetők, me-

lyek a hőszigetelők? 

A Nap hősugárzása, üvegházha-

tás. A légkör melegedése. 

A hőáramlás szerepe a fűtéstech-

nikában. Hősugárzás, a hőkamera-

képek és értelmezésük. 

Az energiatudatosság és a hőszi-

getelés. 

 

Ismeretek: 

Egyszerű demonstrációs kísérle-

tek alapján a hőátadás különböző 

módjainak, alapvető jelenségfajtá-

inak megismerése. Jó és rossz hő-

vezető anyagok megkülönbözte-

tése.  

Gyűjtőmunka alapján gyakorlati 

esetek alapján annak bemutatása 

internetes képekkel, videofelvéte-

lekkel, hogy mikor van szükség jó 

hővezetésre, mikor szigetelésre. 

 

A hőszigetelés és az ezzel kapcso-

latban lévő energiatakarékosság 

jelentőségének felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: energiata-

karékossági lehetősé-

gek a háztartásban (fű-

tés, hőszigetelés).  

 

Földrajz: a Nap sugár-

zásának hatása, jelen-

tősége; légköri folya-

matok; hideg és meleg 

tengeri áramlatok. 

Kémia: üvegházhatás 

(a fémek hővezetése). 
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„Hőátadás”, hővezetés, hőáram-

lás, hősugárzás. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 

Hőmérséklet, halmazállapot, halmazállapot-változás, ol-

vadáspont, forráspont, termikus egyensúly. Égés, égéshő. 

Hőtágulás. Hőterjedés. 

 

 

 

 

7. évfolyam végén a továbbhaladás feltétele: 

 
A tanuló használja a számítógépet adatrögzítésre, információgyűjtésre. 

Eredményeiről tartson pontosabb, a szakszerű fogalmak tudatos alkalmazására törekvő, áb-

rákkal, irodalmi hivatkozásokkal stb. alátámasztott prezentációt. 

Ismerje fel, hogy a természettudományos tények megismételhető megfigyelésekből, célsze-

rűen tervezett kísérletekből nyert bizonyítékokon alapulnak. 

Váljon igényévé az önálló ismeretszerzés. 

Legalább egy tudományos elmélet esetén kövesse végig, hogy a társadalmi és történelmi háttér 

hogyan befolyásolta annak kialakulását és fejlődését. 

Használja fel ismereteit saját egészségének védelmére. 

Legyen képes a mások által kifejtett véleményeket megérteni, értékelni, azokkal szemben kul-

turáltan vitatkozni. 

A kísérletek elemzése során alakuljon ki kritikus szemléletmódja, egészséges szkepticizmusa. 

Tudja, hogy ismeretei és használati készségei meglévő szintjén további tanulással túl tud lépni.  

Ítélje meg, hogy különböző esetekben milyen módon alkalmazható a tudomány és a technika, 

értékelje azok előnyeit és hátrányait az egyén, a közösség és a környezet szempontjából. Tö-

rekedjék a természet- és környezetvédelmi problémák enyhítésére. 

Legyen képes egyszerű megfigyelési, mérési folyamatok megtervezésére, tudományos isme-

retek megszerzéséhez célzott kísérletek elvégzésére. 

Legyen képes ábrák, adatsorok elemzéséből tanári irányítás alapján egyszerűbb összefüggések 

felismerésére. Megfigyelései során használjon modelleket. 

Legyen képes egyszerű arányossági kapcsolatokat matematikai és grafikus formában is leje-

gyezni. Az eredmények elemzése után vonjon le konklúziókat. 

Ismerje fel a fény szerepének elsőrendű fontosságát az emberi tudás gyarapításában, ismerje a 

fényjelenségeken alapuló kutatóeszközöket, a fény alapvető tulajdonságait. 
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Képes legyen a sebességfogalmat különböző kontextusokban is alkalmazni. 

Tudja, hogy a testek közötti kölcsönhatás során a sebességük és a tömegük egyaránt fontos, 

és ezt konkrét példákon el tudja mondani. 

Értse meg, hogy egy adott testet érő gravitációs vonzást a Föld (vagy más égitest) gravitációs 

mezője okozza. 

A tanuló tudja, hogy az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználat egy rövidített kifejezési 

forma, amelynek megvan a szakmailag pontosabb változata is.  

Magyarázataiban legyen képes az energiaátalakulások elemzésére, a hőmennyiséghez való 

kapcsolódásuk megvilágítására. Tudja használni az energiafajták elnevezését. Ismerje fel a 

hőmennyiség cseréjének és a hőmérséklet kiegyenlítésének kapcsolatát. 

Fel tudjon sorolni többféle energiaforrást, ismerje alkalmazásuk környezeti hatásait. Tanúsít-

son környezettudatos magatartást, takarékoskodjon az energiával. 

A tanuló minél több energiaátalakítási lehetőséget ismerjen meg, és képes legyen azokat azo-

nosítani. Tudja értelmezni a megújuló és a nem megújuló energiafajták közötti különbséget. 

A tanuló képes legyen arra, hogy az egyes energiaátalakítási lehetőségek előnyeit, hátrányait 

és alkalmazásuk kockázatait elemezze, tényeket és adatokat gyűjtsön, vita során az érveket és 

az ellenérveket csoportosítsa, és azokat a vita során felhasználja. 

Képes legyen a sebesség, gyorsulás, tömeg, sűrűség, az erő, a nyomás fogalmának értelmezé-

sére és kiszámítására egyszerű esetekben. 

Tudja, hogy nem csak a szilárd testek fejtenek ki nyomást. 

Tudja magyarázni a gázok nyomását a részecskeképpel. 

Tudja, hogy az áramlások oka a nyomáskülönbség. 

Tudja, hogy a hang miként keletkezik, és hogy a részecskék sűrűségének változásával terjed 

a közegben. 

Tudja, hogy a hang terjedési sebessége gázokban a legkisebb, és szilárd anyagokban a legna-

gyobb. 

 

. 
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8. tanév 

Tematikai egységek címe 
Óraszámok 

Elektromosságtan 16 

Optika, csillagászat 14 

Az évi 10% 3 

A tanév végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása 3 

Az óraszámok összege 36 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Elektromosság, mágnesség 

Órakeret: 

16 (+2)  

Előzetes tudás Mágneses és elektrosztatikus alapjelenségek, földmágnesség. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

Az elektromos alapjelenségek értelmezése és gyakorlati alkalmazása; 

Az egyen- és a váltóáram megkülönböztetése. Összetett technikai rend-

szerek működési alapelveinek, jelentőségének bemutatása ; elektromos 

hálózatok felépítése). Az elektromosság, a mágnesség élővilágra gyako-

rolt hatásának megismertetése. Érintésvédelmi ismeretek elsajátíttatása. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan lehet könnyen össze-

szedni az elszórt gombostűket, 

apró szögeket? 

Mit tapasztalsz két egymáshoz 

közel levő mágnesrúd különböző 

helyzeteiben? 

Ismeretek: 

Mágnesek, mágneses kölcsönha-

tás. 

Ampère modellje a mágneses 

anyag szerkezetéről. 

Földmágnesség és iránytű. 

Kis csoportos kísérletek végzése 

permanens mágnesekkel az erőha-

tások vizsgálatára (mágnesrudak 

vonzásának és taszításának füg-

gése a relatív irányításuktól), fel-

mágnesezett gemkapocs darabo-

lása során pedig a pólusok vizsgá-

latára; tapasztalatok megfogalma-

zása, következtetések levonása: 
 az északi és déli pólus kimutatása; 

 bizonyos anyagokat (pl. vas) 

mágnesessé lehet tenni; 

 a mágneses pólusokat nem lehet 

szétválasztani. 

Az iránytű orientációjának értel-

mezése, egyszerű iránytű készí-

tése.  

Földrajz: tájékozódás, 

a Föld mágneses tere. 

 

Kémia: vas elkülöní-

tése szilárd keverékből 

mágnessel (ferromág-

nesesség). 
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Jelenségek, gyakorlati alkalma-

zások:  

Elektrosztatikus jelenségek a hét-

köznapokban (műszálas pulóver 

feltöltődése, átütési szikrák, villá-

mok, villámhárító). 

 

Ismeretek:  

Az anyag elektromos tulajdon-

ságú részecskéinek (elektron, 

proton és ion) létezése. Az ato-

mok felépítettsége. 

Az elektromos (elektrosztatikus 

kölcsönhatásra képes) állapot. Az 

elektromos töltés mint mennyi-

ség, értelmezése. 

Bizonyos testek többféle módon 

elektromos állapotba hozhatók. 

Az elektromos állapotú testek 

erőhatást gyakorolnak egymásra. 

Kétféle (negatív és pozitív) elekt-

romos állapot létezik, a kétféle 

„töltés” közömbösíti egymás ha-

tását. Az elektromos tulajdonságú 

részecskék átvihetők az egyik 

testről a másikra.  

Tanári bemutató kísérlet alapján a 

kétféle elektromos állapot kialaku-

lásának megismerése dörzs-elekt-

romos kísérletekben, a vonzó-ta-

szító kölcsönhatás kvalitatív jel-

lemzése. 

Tanári irányítással egyszerű elekt-

roszkóp készítése, működésének 

értelmezése. 

 

Az elektromos tulajdonság és az 

elektromos állapot megkülönböz-

tetése. 

Kémia: elektromos 

töltés, elektron, elekt-

rosztatikus vonzás és 

taszítás, a fémek elekt-

romos vezetésének 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata (ionos kötés, 

ionrács, ionvegyületek 

elektromos vezetése 

oldatban és olvadék-

ban). 

Jelenségek:  

Elektrosztatikus energia bizonyí-

téka a hőhatás alapján: az átütési 

szikrák kiégetik a papírt. A töltött 

fémgömb körül a próbatöltés-

inga megemelkedik. 

 

Ismeretek:  

A feszültség fogalma és mérték-

egysége. 

A töltések szétválasztása során 

munkát végzünk.  

A feszültség fogalmának hozzá-

kapcsolása az elektromos töltések 

szétválasztására fordított munka 

végzéséhez. 

Az elektromos mező energiájának 

egyszerű tapasztalatokkal történő 

illusztrálása. 

Kémia: az elektron, a 

töltés és a feszültség.  

Ismeret:  

Az elektromos áramkör és részei 

(telep, vezetékek, ellenállás vagy 

fogyasztó). 

A telepben zajló belső folyama-

tok: a különböző elektromos tu-

lajdonságú részecskék szétvá-

lasztása a két pólusra. A két pólus 

közt feszültség mérhető, ami az 

áramforrás elektromos mezejé-

nek mennyiségi jellemzője. 

Egyszerű áramkörök összeállítása 

csoportmunkában, különböző 

áramforrásokkal, fogyasztókkal.  

 

 

A feszültség mérése elektromos 

áramkörben mérőműszerrel. 

 

Kémia: a vezetés 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata. Galván-

elem. 
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Ismeret:  

Az elektromos egyenáram. 

Az elektromos egyenáram mint 

töltéskiegyenlítési folyamat. 

Az áram erőssége, az áramerős-

ség mértékegysége (1 A). 

Adott vezetéken átfolyó áram a 

vezető két vége között mérhető 

feszültséggel arányos. 

A vezetéket jellemző ellenállás 

fogalma, mérése és kiszámítása.  

Az ellenállás mértékegysége (1 

Ω). 

Ohm törvénye. 

Áramerősség mérése (műszer kap-

csolása, leolvasása, méréshatárá-

nak beállítása). 

 

Ellenállás meghatározása Ohm 

törvénye alapján (feszültség- és 

árammérésre visszavezetve). 

 

Mérések és számítások végzése 

egyszerű áramkörök esetén. 

Kémia: az elektromos 

áram (áramerősség, 

galvánelem, az elekt-

romos áram kémiai ha-

tásai, Faraday I. és II. 

törvénye). 

Gyakorlati alkalmazások: 

Az elektromágnes és alkalmazá-

sai. 

Elektromotorok.   

 

Ismeretek:  

Az áram mágneses hatása: az 

elektromos áram mágneses mezőt 

gerjeszt. 

Az áramjárta vezetők között mág-

neses kölcsönhatás lép fel, és 

ezen alapul az elektromotorok 

működése.  

Oersted kísérletének kvalitatív ér-

telmezése. 

Tekercs mágneses terének vizsgá-

lata vasreszelékkel, hasonlóság ki-

mutatása a rúdmágnessel. 

Az elektromotor modelljének be-

mutatása. 

Csoportmunkában az alábbi gya-

korlatok egyikének elvégzése: 

– elektromágnes készítése 

zsebtelep, vasszög és szigetelt 

huzal felhasználásával, a 

pólusok és az erősség 

vizsgálata; 

– egyszerű elektromotor 

készítése gemkapocs, mágnes 

és vezeték felhasználásával. 

Egyéni gyűjtőmunka az elektro-

mágnesek köznapi/gyakorlati fel-

használásáról. 

 

Problémák, gyakorlati alkalma-

zások:  

Milyen változás észlelhető az 

elektromos fogyasztók alkalma-

zásánál? 

 

Mi a hasznos célú és milyen az 

egyéb formájú, felesleges energia 

különböző elektromos eszközök-

nél (pl. vízmelegítő, motor)? 

Mit mutat a havi villanyszámla, 

hogyan becsülhető meg realitása?  

 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: elektromos 

eszközök biztonságos 

használata, villany-

számla értelmezése, 

elektromos eszközök 

energiafelhasználása, 

energiatakarékosság. 
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Ismeret:  

Az áram hőhatását meghatározó 

arányosságok és az azt kifejező 

matematikai összefüggés 

(E=UIt), 

energiakicsatolás, fogyasztók.  
 

Az Ohm-törvény felhasználása 

egyszerű esetekben.  

 A rendszerben gondolkodás erősí-

tése. 

 

Matematika: egyszerű 

számítási és behelyet-

tesítési feladatok. 

Problémák, jelenségek: 

Miben különbözik az otthon 

használt elektromos áram a 

„zsebtelepek” által létrehozott 

áramtól? 

Az elektromos árammal mágne-

ses mezőt hoztunk létre. Lehet-e 

mágneses mezővel elektromos 

mezőt létrehozni? 

Ismeretek: 

Az elektromágneses indukció je-

lensége. Váltakozó áram és gya-

korlati alkalmazása. 

 

 

Egyéni gyűjtőmunka az alábbi té-

mák egyikében: 

– Hol használnak elektromos 

áramot? 

– Milyen elektromossággal 

működő eszközök találhatók 

otthon a lakásban? 

Milyen adatok találhatók egy fo-

gyasztón (teljesítmény, feszültség, 

frekvencia)? 

Az elektromosság gyakorlati jelen-

tőségének felismerése. A hőhatás 

jelenségét bemutató egyszerű kí-

sérletek ismertetése (pl. az elektro-

mos vízmelegítés mértéke arányos 

az áramerősséggel, a feszültséggel 

és az idővel. A fogyasztó fényere-

jének változása folytonosan vál-

toztatható kapcsolóval. 

Ellenállásdrót melegedése soros és 

párhuzamos kapcsolású fogyasz-

tókban az áramerősség növelésé-

vel.) Annak megértése, hogy az 

elektromos fogyasztó energiavál-

tozással,  használ fel, átalakítással 

(„fogyaszt”) jár. 

Tanári vezetéssel egy családi ház 

elektromos világításának megter-

vezése, modellen való bemutatása. 

A balesetvédelem fontosságának 

felismerése. 

Annak megítélése, hogy a háztar-

tásokban előforduló elektromos hi-

bák közül mit lehet házilag kijaví-

tani és mi az, amit szakemberre 

kell bízni. 
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Problémák, gyakorlati alkalma-

zások: 

Miért elektromos energiát hasz-

nálunk nagy részben a minden-

napi életünkben? 

Melyek az ország energiafo-

gyasztásának legfontosabb ténye-

zői? Honnan származik az or-

szágban felhasznált elektromos 

energia? 

Az elektromos energia „előállí-

tása”, szállítása. 

Az erőművek és a nagyfeszültségű 

hálózatok alapvető vázszerkezeté-

nek (generátor, távvezeték, transz-

formálás, fogyasztók) bemutatása. 

Annak belátása, hogy az elektro-

mos energia bármilyen módon tör-

ténő előállítása hatással van a kör-

nyezetre. 

Csoportos gyűjtőmunka a hazai 

erőműhálózatról és jellemzőiről 

(milyen energiaforrással működ-

nek, mikor épültek, mekkora a tel-

jesítményük, stb.). 

Magyarország elektromosenergia-

fogyasztása főbb komponenseinek 

megismerése, az elektromos ener-

gia megtakarításának lehetőségei. 

Földrajz: az energia-

források földrajzi 

megoszlása és az ener-

gia kereskedelme. 

 

Kémia: energiaforrá-

sok és használatuk 

környezeti hatásai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mágneses  hatások, pólusok, mágneses mező. Elektromos tulajdonság, 

elektromos állapot, töltés, elektromos mező. 

Áramerősség, feszültség, ellenállás, áramkör, elektromágnes. 

Elektromágneses indukció, váltakozó áram, generátorok és motorok.  

Erőmű, transzformátor, távvezeték. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
7. Optika, csillagászat 

Órakeret: 

 14 (+1)  

Előzetes tudás 

Hosszúságmérés, éjszakák és nappalok váltakozása, a Hold, látszólagos 

periodikus változása. Sebesség, egyenletes mozgás. Energia, energia-

változás. Hősugárzás. Frekvencia.  

Tantárgyi fejlesztési 

célok 

 Az anyag és a kölcsönhatás fogalmának bővítése. A fény tulajdonsá-

gainak megismerése. A fény szerepe az élő természetben. A beszélge-

tések és a gyűjtőmunkák során az együttműködés és a kommunikáció 

fejlesztése. A tudomány és a technika társadalmi szerepének bemuta-

tása. A földközéppontú és a napközéppontú világkép jellemzőinek ösz-

szehasonlítása során a modellhasználat fejlesztése.  

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Árnyékjelenségek. Fényáteresztés. 

Visszaverődés, törés jelensége. 

Hétköznapi optikai eszközök (sík-

tükör, borotválkozó tükör, közle-

kedési gömbtükör, egyszerű na-

gyító, távcső, mikroszkóp, vetítő, 

fényképezőgép). 

Száloptika alkalmazása a jelátvi-

telben és a gyógyászatban. 

Távcsövek, űrtávcsövek, látáshi-

bák javítása, fényszennyezés. 

 

Ismeretek:  

A fény egyenes vonalú terjedése.  

A fényvisszaverődés és a fénytö-

rés: a fény az új közeg határán 

visszaverődik és/vagy megtörik; a 

leírásuknál használt fizikai meny-

nyiségek (beesési szög, visszave-

rődési szög, törési szög rajzolása). 

Teljes visszaverődés. 

Hétköznapi optikai eszközök kép-

alkotása. Valódi és látszólagos 

kép. 

Síktükör, homorú és domború tü-

kör, szóró- és gyűjtőlencse. Fó-

kusz. 

A szem képalkotása. 

Rövidlátás, távollátás, színtévesz-

tés. 

Az árnyékjelenségek magyará-

zata a fény egyenes vonalú terje-

désével.  

Fény áthatolásának megfigyelése 

különböző anyagokon és az anya-

gok tanulmányozása átlátszósá-

guk szempontjából. 

Jelenségek a visszaverődés és a 

fénytörés jelenségének vizsgála-

tára. 

  

Periszkóp, kaleidoszkóp készí-

tése és modellezése. 

A sugármenet kvalitatív megraj-

zolása fénytörés esetén (plánpara-

lel lemez, prizma, vizeskád). 

Kvalitatív kapcsolat felismerése a 

közeg sűrűsége és a törési szög-

nek a beesési szöghöz viszonyí-

tott változása között.  

A teljes visszaverődés jelenségé-

nek bemutatása alapján (pl. az ak-

várium víztükrével) a jelenség 

kvalitatív értelmezése. 

Az optikai szál modelljének meg-

figyelése egy műanyag palack ol-

dalán kifolyó vízsugár hátulról 

történő megvilágításával. 

Kép- és tárgytávolság mérése 

gyűjtőlencsével, fókusztávolsá-

gának meghatározása napfény-

ben. 

Sugármenetrajzok bemutatása di-

gitális táblán.  

A tanuló környezetében található 

tükrök és lencsék képalkotásának 

kísérleti bemutatása. 

Tükrök esetén a kép keletkezésé-

nek értelmezése egyszerű sugár-

meneti rajzzal. 

Gyakorlati különbségtétel a va-

lódi és a látszólagos kép között. 

Biológia–egészségtan: 

a szem, a látás, a szem-

üveg; nagyító, mikro-

szkóp és egyéb optikai 

eszközök (biológiai 

minták mikroszkópos 

vizsgálata). 

 

Matematika: geomet-

riai szerkesztések, tük-

rözés. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a színté-

vesztés és a színvakság 

társadalmi vonatkozá-

sai. 
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A fókusz kísérleti meghatározása 

homorú tükör és gyűjtőlencse 

esetén. 

Az emberi szem mint optikai len-

cse működésének megértése, a 

jellegzetes látáshibák (távollátás, 

rövidlátás) és a korrekció módja 

(szemüveg, kontaktlencse). 

Ismeretek:  

A fehér fény színeire bontása. 

Színkeverés, kiegészítő színek. 

A tárgyak színe: a természetes 

fény különböző színkomponenseit 

a tárgyak különböző mértékben 

nyelik el és verik vissza, ebből 

adódik a tárgy színe. 

A fehér fény felbontása színekre 

prizma segítségével; a fehér fény 

összetettségének felismerése. 

Tanulói kísérlettel a színkeverés 

bemutatása forgó színkoronggal. 

A tárgyak színének egyszerű ma-

gyarázata.  

Biológia–egészségtan: 

a színek szerepe az ál-

lat- és növényvilágban 

(klorofill, rejtőzkö-

dés). 

Problémák:  

Milyen folyamatokban keletkezik 

fény? Mi történhet a Napban, és mi 

a Holdon? Minek a fényét látják a 

„kék bolygót” megfigyelő űrhajó-

sok? 

Ismeretek:  

Elsődleges és másodlagos fényfor-

rások. 

Fénykibocsátó folyamatok a ter-

mészetben. 

Az elsődleges és másodlagos 

fényforrások megkülönböztetése, 

gyakorlati felismerésük. 

Fénykibocsátást eredményező fi-

zikai (villámlás, fémek izzása), 

kémiai és biokémiai (égés, szent-

jánosbogár, korhadó fa stb.) je-

lenségek gyűjtése. 

Kémia: égés, lángfes-

tés. 

 

Biológia–egészségtan: 

lumineszcencia. 

 

Földrajz: természeti 

jelenségek, villámlás. 

Problémák, jelenségek, alkalma-

zások: 

Milyen az ember és a fény viszo-

nya? 

Hogyan hasznosíthatjuk a fénnyel 

kapcsolatos tapasztalatainkat a 

környezetünk megóvásában? 

Milyen fényforrásokat haszná-

lunk? 

Milyen fényforrásokat érdemes 

használni a lakásban, az iskolában, 

a településeken, színpadon, fil-

men, közlekedésben stb. (színér-

zet, hőérzet, élettartam)? 

Hagyományos és új mesterséges 

fényforrások sajátságainak össze-

gyűjtése, a fényforrások és az 

energiatakarékosság kapcsolatá-

nak vizsgálata (izzólámpa, fény-

cső, kompaktlámpa, LED-

lámpa). 

Az új és elhasznált izzólámpa 

összehasonlítása. 

Összehasonlító leírás a mestersé-

ges fényforrások fajtáiról, színé-

ről és az okozott hőérzet összeha-

sonlítása. 

 

A fényforrások használata egész-

Biológia–egészségtan: 

a fényszennyezés bio-

lógiai hatásai, a fény-

szennyezés mint a kör-

nyezetszennyezés 

egyik formája. 

 

Kémia: nemesgázok, 

volfrám, izzók, fény-

csövek. 
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Mit nevezünk fényszennyezés-

nek? 

Milyen Magyarország fényszeny-

nyezettsége? 

Ismeretek:  

Mesterséges fényforrások.  

Fényszennyezés. 

ségügyi vonatkozásainak megis-

merése.  

A fényforrások használata kör-

nyezeti hatásainak megismerése. 

A fényszennyezés fogalmának 

megismerése. 

Problémák, jelenségek:  

A csillagos égbolt: Hold, csilla-

gok, bolygók, galaxisok, gázkö-

dök. A Hold és a Vénusz fázisai, a 

hold- és napfogyatkozások. 

Milyen történelmi elképzelések 

voltak a Napról, a csillagokról és a 

bolygókról? 

Ismeretek: 

Az égbolt természetes fényforrá-

sai: a Nap, Hold, bolygók, csilla-

gok, csillaghalmazok, ködök stb. 

A Naprendszer szerkezete.  

A Nap, a Naprendszer bolygóinak 

és azok holdjainak jellegzetessé-

gei. Megismerésük módszerei. 

Geocentrikus és heliocentrikus vi-

lágkép. 

A tudományos kutatás modelleken 

át a természettörvényekhez vezető 

útja mint folyamat. 

A csillagos égbolt megfigyelése 

szabad szemmel (távcsővel) és 

számítógépes planetáriumprogra-

mok futtatásával. 

Az objektumok csoportosítása 

aszerint, hogy elsődleges (a csil-

lagok, köztük a Nap) vagy má-

sodlagos fényforrások (a bolygók 

és a holdak csak visszaverik a 

Nap fényét). A csillagok és a 

bolygók megkülönböztetése ké-

püknek kis távcsőbeli viselkedése 

alapján.  

 

A fázisok és fogyatkozások értel-

mezése modellkísérletekkel. 

A Naprendszer szerkezetének 

megismerése; a Nap egy a sok 

csillag közül. 

A csillagos égbolt mozgásainak 

geocentrikus és heliocentrikus ér-

telmezése. 

Ismeretek szerzése arról, hogy a 

Naprendszerről, a bolygókról és 

holdjaikról, valamint az (álló-) 

csillagokról alkotott kép miként 

alakult az emberiség történeté-

ben. 

Differenciált csoportmunka alap-

ján Ptolemaiosz, Kopernikusz, 

Galilei, Kepler munkásságának 

megismerése. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: az emberi-

ség világképének vál-

tozása. Csillagképek a 

különböző kultúrák-

ban. 

 

Kémia: hidrogén (hé-

lium, magfúzió). 

 

Matematika: a kör és a 

gömb részei. 

Földrajz: a Naprend-

szer. A világűr megis-

merésének, kutatásá-

nak módszerei. 

Problémák, jelenségek, alkalma-

zások:  

A különböző sugárzások hatásai-

ról a köznapi és a médiából szár-

mazó ismeretek összegyűjtésével 

a látható fénytartomány kibőví-

Biológia-egészségtan: 

növényi fotoszintézis, 

emberi élettani hatások 
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A Nap és más fényforrások felbon-

tott fénye (pl. gyertya lángja meg-

sózva). 

Infralámpa, röntgenkép létrejötte 

(árnyékhatás), mikrohullámú sütő. 

A röntgen ernyőszűrés az emberi 

szervezet és ipari anyagminták 

belső szerkezetének vizsgálatában, 

az UV sugárzás veszélyei.  

A hőtanhoz továbbvezető problé-

mák: Mit hoz a villám, amivel fel-

gyújtja a fát, amibe belecsap? Mit 

sugároznak ki a fénnyel együtt az 

izzított fémek? Mit ad a fény a ké-

miai reakcióhoz? 

Ismeretek:  

A napfény és más fényforrások 

(elektromágneses) spektruma: 

rádióhullámok, mikrohullámok, 

infravörös sugárzás, látható fény, 

UV sugárzás, röntgensugárzás.  

A Nap fénye és hősugárzása bizto-

sítja a Földön az élet feltételeit.  

A napozás szabályai. 

Példák az infravörös és az UV su-

gárzás, a röntgensugárzás élettani 

hatásaira, veszélyeire, gyakorlati 

alkalmazásaira a technikában és a 

gyógyászatban.  

tése elektromágneses spekt-

rummá, kiegészítése a szintén 

közismert rádió- és mikrohullá-

mokkal, majd a röntgensugárzás-

sal. 

Annak felismerése, hogy a fény 

hatására zajlanak le a növények 

életműködéséhez nélkülözhetet-

len kémiai reakciók. 

 

 

 

 

 

 

Az infravörös és az UV sugárzás, 

a röntgensugárzás élettani hatása-

inak, veszélyeinek, gyakorlati al-

kalmazásainak megismerése a 

technikában és a gyógyászatban.  

(napozás); diagnoszti-

kai módszerek. 

 

Kémia: fotoszintézis, 

(UV fény hatására le-

játszódó reakciók, ke-

milumineszcencia). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyenes vonalú terjedés, tükör, lencse, fénytörés, visszaverődés. A fény 

hatása az élő természetre. Fényszennyezés. 

Nap, Naprendszer. Földközéppontú világkép, napközéppontú világkép. 

 

 

 

 

8. évfolyam végén a továbbhaladás feltétele: 

 

Ismerje az elektromossággal kapcsolatos biztonsági szabályokat, az elektromos áramkör ré-

szeit, képes legyen egyszerű egyenáramú áramkörök összeállítására, és azokban az áramerős-

ség mérésére. 

Tudja, hogy az áramforrások mezőjének kvantitatív jellemzője a feszültség. 

Tudja, hogy az elektromos fogyasztón energiaváltozás és átalakulás jön létre.  
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A tanuló képes legyen az erőművek alapvető szerkezét bemutatni. 

Tudja, hogy az elektromos mező bármilyen módon történő előállítása terheli a környe-

zetet. 

 

 

Az értékelés, osztályozás. megegyezik a magasabb évfolyamnál leírtakkal. 

 

Helyi tanterv: fizika 

Előzetes megjegyzések 

A 21. század mindennapjaiban senki sem boldogulhat alapvető fizikai ismereteket és szemlé-

letmódot biztosító általános műveltség nélkül. Ennek megszerzése közben mód adódik az 

egyéni tehetségek felismerésére is, ami elősegíti a pályaválasztást. Az általános műveltség 

fizikával kapcsolatos része azonban nem elegendő a fizikára épülő élethivatás szakmai is-

mereteinek megalapozásához. Az ennél „magasabb szint” azonban nem is kell minden-

kinek. Így elsősorban az általános műveltség biztosítását kell megoldani az alapóraszámban 

és a tehetséges, mélyebb és szélesebb körű fizikai ismeretek iránt érdeklődő tanulók tehet-

séggondozását a 9 – 10. tanévben szakkörökön, a 11 – 12. tanévben pedig a tanuló által 

választott, jól bevált érettségi előkészítő emelt szintű órák keretei között lehet biztosítani. 

Vagyis az alapóraszám (2 + 2 + 2) lehetőségével élve (az átlagos osztályokban), elsősorban 

a mindenkinek nélkülözhetetlen általános műveltséget célszerű biztosítani.   

– A fizika alaptudomány, amelynek saját fogalomrendszere, alapelvei és törvényei vannak. 

Ezeket a többi természettudomány is felhasználja a saját gondolati rendszere kimunkálásá-

hoz, ezért vállalnunk kell a fizikai előismeretek biztosítását a többi reáltantárgy tanításához 

és az általános műveltség megalapozásához. 

– Az általunk javasolt felosztás a helyi sajátosságok és elképzelések megvalósítására „üresen” 

hagyja az óraszám 10%-át. Ezen felül a tanulócsoport és a helyi körülmények függvényében 

tovább könnyíthető a tananyag, mert a jelenségek, fogalmak megismertetésének mélységét 

vissza lehet fogni (pl. feladatoknál, a definíció helyett „körülírást” alkalmazva stb.) anélkül, 

hogy a továbbhaladásban ez törést okozna. Arra azonban figyelni kell, hogy ez az egymásra 

épülő részeknél végig következetes és arányos mértékű legyen. 

– Mivel a tanulók általános iskolában már tanultak fizikát, érdemes annak felidézésével indí-

tani, a későbbiekben pedig felhasználni, építeni az ott elsajátított ismeretekre. 

– A fejlesztési követelmények megvalósítására és  „A problémák, jelenségek gyakorlati al-

kalmazások, ismeretek”, valamint a „Követelmények” oszlopban találhatók tárgyalására ja-

vasolt bőséges lehetőségek közül ki lehet választani azokat, amelyekre az iskolában éppen 

megvannak a feltételek, belefér az órakeretbe, és szükséges a tanulás-tanítás folyamatában 

(tehát nem kell mindet teljesíteni).  

A helyi tanterv összeállításának fő szempontjai 

 a helyi igények és lehetőségek összehangolt figyelembevételének alapján határozni meg 

a célokat és feladatokat. 

 a meglevő ismeretek és fogalmak elmélyítése;  
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 az új ismeretek megalapozása gyakorlati megfigyelésekre, tanári és tanulói kísérletek 

tapasztalataira épül; 

 megfelelő időkeret biztosítása a tanári, bemutató kísérletek, valamint a tanulói kísérletek 

és mérések elvégzésére; 

 az „alap-kerettantervhez” képest néhány ismeret hangsúlyosabb tanítása és egy-két 

további fogalom bevezetése, amelyek a fizikára jellemző gondolati ív logikus felépítését 

erősítik, vagy a későbbi évfolyamok munkáját alapozzák meg; 

 a természettudomány többi tantárgyi feldolgozásához nélkülözhetetlen fizikai 

alapismeret biztosítása; 

 a témakörök feldolgozása elsősorban az általános műveltség megszerzését biztosítsa az 

egész osztály számára, feltételezve, hogy a fizikára épülő élethivatást választóknak meg-

van a szakkörön és az érettségi előkészítőn a lehetőség a magasabb szintű tudás elsajá-

títására;  

 Az életkornak megfelelő szinten egyenlő mértékben kell hangsúlyt kapniuk a természet-

tudomány alappilléreinek: 

a) az ismeretanyagnak (elvek, tények, törvények, elméletek, alkalmazások);  

b) a tudományos megismerés folyamatának (a módszernek, ahogyan feltárjuk a természet 

titkait, pl. tudatos megfigyelés, kísérlet, elemzés, szakirodalom használata stb.);   

c) annak a gondolkodási, viselkedési és szokásrendszernek, amely a szolidaritás igényé-

nek kialakulását, felelősségteljes, etikus magatartást, kreatív és kritikus gondolkodás 

megalapozását, valamint más emberi értékeket biztosítja.   

d) az ismereteknek, kompetenciáknak a mindennapi élettel és a társadalmi gyakorlattal 

való kapcsolatok fontosságának (az egészség- és környezetvédelem, a technika és a 

társadalom kapcsolatrendszere) felismerésének. 
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Az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. melléklet  

3.2.08.2 (B) változatához 

Fizika a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára 

Célok és feladatok 

A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet műkö-

dését megismerni, megvédeni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a 

tudomány által feltárt alapvető törvényszerűségeit, a megismerés módszereit és mindezek al-

kalmazni képes tudásának hasznosságát igyekszik megismertetni a diákokkal. A törvények har-

móniáját és alkalmazhatóságuk hihetetlen széles skálatartományát megcsodálva bemutatja, ho-

gyan segíti a tudományos módszer a természet erőinek és javainak az ember szolgálatába állí-

tását. Olyan ismeretek megszerzésére, olyan gondolkodás- és viselkedésmódok elsajátítására 

ösztönözzük a fiatalokat, amelyekkel az egész életpályájukon hozzájárulnak majd a társadalom 

és a természeti környezet összhangjának fenntartásához, a tartós fejlődéshez és ahhoz, hogy a 

körülöttünk levő természetnek minél kevésbé okozzunk sérülést.  

Nem kevésbé fontos, hogy elhelyezzük az embert kozmikus környezetében. A természettu-

domány és a fizika ismerete segítséget nyújt az ember világban elfoglalt helyének megértésére, 

a világ jelenségeinek a természettudományos módszerrel történő rendszerbe foglalására. A ter-

mészet törvényeinek az embert szolgáló sikeres alkalmazása gazdasági előnyöket jelent, de 

ezen túl szellemi, esztétikai örömöt és harmóniát is kínál. 

A természettudományok, ezen belül a fizika középiskolai oktatásának fontos célja és fel-

adata a természettudományos tantárgyak megszerettetése. Erősíteni kell azt a meggyőződést, 

hogy a fizika eredményes tanulása alapvető szerepet játszik a gondolkodás és a készségek, ké-

pességek fejlesztésében, így végső soron feltétele annak, hogy a tanulók felkészüljenek a 21. 

század kihívásaira, a társadalomban, élethivatásukban, magánéletükben való eredményes helyt-

állásra.  

Ennek érdekében a NAT Ember és Természet műveltségterülete előírásainak megfelelően 

a 9–12. évfolyamon a fizika tantárgy tanításának és tanulásának keretei között a természettudo-

mányos kompetencia mellett a többi alapkompetencia fejlesztése is alapvető cél és feladat. Eh-

hez a tananyag feldolgozása közben meg kell találnunk az ismeretszerzés és a személyiségfej-

lesztés helyes arányát, mert bármilyen irányú szélsőséges felfogás eltorzítaná a tanulás-tanítás 

eredményét.  

 

A fizika alaptudomány, amelynek saját fogalomrendszere, alapelvei és törvényei vannak, 

amelyeket a többi természettudomány is felhasznál a saját gondolati rendszere kimunkálásához. 

Ezért vállalnunk kell a fizikai előismeretetek biztosítását a többi reál tantárgy tanításához és a 

harmonikusan sokrétű általános műveltség kialakításához. Vagyis a fizikának meghatározó sze-

repe és felelőssége van a természet megismerésében és védelmében, a technika fejlesztésében 

és az ahhoz való alkalmazkodásban. 

 

A tanítási-tanulási folyamat középpontjában a tanulók állnak, ezért: 

– figyelembe kell venni a tanulók többségére jellemző életkori sajátosságokat; 
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– minél aktívabb szereplővé kell tenni őket a tudás megszerzésében (tanulói kísérletek, a 

bemutatott kísérletek közös elemzése, önálló adatgyűjtés stb.); 

– gondoskodni kell a többség sikerélményéről, mert ez a legfontosabb tényezője a tantárgy 

megszerettetésének, tehát ki kell alakítani a tantárgy iráni érzelmi és értelmi kötődést; 

– mivel a tanulók azt az ismeretet, gondolatot fogadják be legkönnyebben, ami jól 

kapcsolódik a már meglevő tapasztalataikhoz, ismereteikhez, tudásuk bővítésénél 

építeni kell a korábban megszerzett iskolai vagy iskolán kívüli konkrét tapasztalataikra, 

ismereteikre. Ez a folyamat legtöbbször kis lépésekben halad előre, ezért érdemes az 

egyes témákhoz kapcsolódó alapokat a téma feldolgozása előtt céltudatosan felelevení-

teni, bővíteni. A tantárgyat tanító pedagógusnak meg kell ismernie a tanulók előzetes, 

esetleg „naiv” fogalmait, és az új, tudományos fogalmakat azok ismeretében, rendszeres 

visszacsatolással kell kialakítani. Ugyanakkor tisztában kell lennie azzal, hogy a gondol-

kodás nem változtatható meg radikálisan, ezért ezek a fogalmak a tudományos ismeretek 

elsajátítása után is sokáig megmaradhatnak és működhetnek, a régi szemléletmód min-

den részlete nem tűnik el; 

– figyelembe kell venni, hogy a tanulók ebben az életkorban egyre több területen képesek 

az elvontabb (absztrakt, formális) gondolkodásra. Ezt nagymértékben erősíti, fejleszti, 

ha azt megfigyelések, kísérletek, mérések és ezek elemzései előzik meg, valamint a 

későbbi gyakorlati alkalmazások igazolják helyességüket; 

– a tanulók ismerjék meg és gyakorolják a hagyományos és a korszerű ismeretszerzési 

módszereket és a korszerű eszközök alkalmazását, mert ezzel hatékonyabbá és köny-

nyebbé tehetik munkájukat; 

– adjunk lehetőséget csoportmunkára, mert az jellemformáló és felkészíti a fiatalokat a 

felnőttkori feladatok elvégzésére. 

Fejlesztési feladatok 

A fizika tanulása, tanítása nem lehet öncélú (csak a fizikai tartalomra figyelő), formális 

(csak a jelenségek, fogalmak, törvények stb. emlékezeti tudását segítő és elváró). Ezért az is-

meretek megértését és alkalmazni képes szintjét kiemelt fontosságú fejlesztési feladatként kell 

kezelni, akár az ismeretek mennyisége és „mélysége” rovására is. Ezt a műveltségi területet az 

egész természettudomány és az általános műveltség részeként kell feldolgozni úgy, hogy a fi-

zika minél több szállal kapcsolódjon ezekhez. Közös (a tanulókkal és a többi kollégával vég-

zett) munkával el kell érni, hogy a tanulók döntő többsége elinduljon, és évről évre előre 

haladjon azon a fejlődési folyamaton, amelynek eredményeként 18 éves korára képes lesz: 

– biztonsággal tájékozódni a természetben, a társadalomban, a rázúduló információhal-

mazban; felismerni a helyét és feladatait abban; ezek ismeretében önállóan és rendszer-

ben gondolkodni, cselekedni az előtte álló feladatok teljesítésében, a problémák megol-

dásában; 

– megismerni az ehhez szükséges fizikai jelenségeket, fogalmakat, törvényszerűségeket, 

szemléletmódot életkorának megfelelő alkalmazási szinten, és kialakul benne az olyan 

logikus (a természettudományokra jellemző, de általánosan is felhasználható) gondolko-

dásmód, ami segíti felismerni és megkülönböztetni az áltudományos tanokat a bizo-

nyított ismeretektől, így tudatosan tudja, hogy döntéseiben mit vegyen figyelembe; 
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– észrevenni a kapcsolatot a fizika fejlődése és a társadalom változása, a történelmi folya-

matok kialakulása között, megismerni, értékelni a fizikatörténet legkiválóbb személyisé-

geinek munkásságát, tudományos eredményeit, ezek hatását az emberiség életére. Jel-

lemformáló hatása legyen annak, hogy közülük sokan a nehézségeik ellenére, meggyő-

ződésük melletti kitartásukkal érték el eredményeiket; 

– büszkének lenni azokra a magyar tudósokra, mérnökökre, különösen pedig a magyar 

származású Nobel-díjasainkra, akik a természet törvényeinek feltárásában és gyakorlati 

alkalmazásában kiemelkedőt alkottak; 

– észrevenni és elfogadni, hogy a tanulás értékteremtő munka, és erkölcsi kötelessége 

ebben a munkában helytállni. A mai diákok többsége életük során várhatóan pályamó-

dosításra kényszerülhet, ezért is indokolt, hogy minden tanuló ismerkedjen meg a termé-

szet legátfogóbb törvényeivel és azok sokféle alkalmazási lehetőségével, vagyis a fiziká-

val; 

– a csoportmunkára, projektfeladatok elvégzésére, mert a csoportos formában történő aktív 

tanulás, ismeretszerzés hozzájárul a tanuló reális énképének kialakulásához, fejleszti a 

harmonikus kapcsolatok kiépítésére való képességet, a mások iránti empátiát és felelős-

ségtudatot, megmutatja a közösségben végzett munkánál a szerepek, feladatok megosz-

tásának módjait, jelentőségét;  

– eldönteni, hogy miben tehetséges és ez alapján meghatározni azt az életpályát, amire 

sikeresen felkészülhet. 

 

 

Mindezek érdekében biztosítani kell a tanulóknak, hogy: 

– a tananyag feldolgozása módszertanilag sokféle legyen: pl. a konkrét tapasztalatokra 

épülő tanulói interaktivitást az ismeretszerzésben (könyvtár, számítógép, internet, multi-

médiás eszközök stb.), a kompetenciaalapú oktatást, az interneten elérhető filmek, a szá-

mítógépes animációk és szimulációk bemutatását, a digitális táblák használatát stb.; 

– elsajátíthassák a tanulási technikák olyan – az életkornak megfelelő szintű – ismeretét és 

begyakorolt alkalmazását, amelyek képessé teszik őket, hogy akár önállóan is ismerethez 

jussanak a természeti, technikai és társadalmi környezetük folyamatairól, kölcsönhatási-

ról, változásairól stb.;  

– hozzájussanak mindazokhoz a lehetőségekhez, amelyeket megismerési, gondolkodási, 

absztrakciós, önálló tanulási, szervezési, tervezési, döntési, cselekvési stb. képességeik 

fejlesztése érdekében a fizikatanítás biztosítani tud; 

– mind manipulatív, kísérleti, mind értelmi, logikai feladatok segítségével legyen lehető-

ségük az olyan pozitív személyiségjegyek erősítésére, amelyek érdeklődést, türelmet, 

összpontosítást, objektív ítéletalkotást, mások véleményének figyelembe vételét, helyes 

önértékelést stb. kívánnak meg, és így fejlesztik azokat; 

– irányítással vagy önállóan, egyedül vagy csoportosan megtervezhessenek és végrehajt-

hassanak megfigyeléseket, kísérleteket; tapasztalataikat rögzítsék, ezek elemezését, kö-

zös értékelését és az eredményeket szakmailag és nyelvileg is helyesen fogalmazzák 

meg. Ismerjék és alkalmazzák a balesetvédelmi szabályokat;  
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– az ismeretszerzésnél a hagyományos mérőeszközök (mérőszalag, óra, hőmérő, mérleg, 

rugós erőmérő, feszültség- és áramerősség-mérő stb.) és ezek korszerű változatait alkal-

mazhassák, felhasználják; 

– a fizikai ismeretek rendszerében felismerjék, hogy melyek azok az alapvető fogalmak, 

elvek, törvények, amelyekre a fizika gondolati rendszere épül. Ezekkel kiemelt hang-

súllyal kell foglalkozni, pl.: az anyag és ennek mindkét fajtája (a részecskeszerkezetű, 

ill. a mező), ezek szerkezete, valamint legfontosabb tulajdonságaik (tehetetlenség, gravi-

táló képesség, a kölcsönható képesség, mágneses és elektromos tulajdonság stb.); a meg-

maradási törvények; a tér, idő, tömeg mint alapmennyiség elemi szintű értelmezése; kap-

csolatok a kémiában tanultakkal stb.; 

– tájékozottak legyenek a hagyományos ismeretekben és azok gyakorlati alkalmazása te-

rén, valamint elemi szinten a modern fizika azon eredményeiről (csillagászat, elektro-

mágneses sugarak és alkalmazásuk; atomfizika haszna és veszélye; ősrobbanás; űrkuta-

tás stb.), amelyek ma már közvetve vagy közvetlenül befolyásolják életünket; 

– észrevehessék és tudatosan használják az a) anyag, test, változási folyamatok, b) ezek 

tulajdonságai, c) és az ezeket jellemző mennyiségek összetartozó hármasát, de vegyék 

észre e fogalmak (a és b, illetve c) alapvetően különböző jellegét. (Az a és b ugyanis 

létező valóság, ugyanakkor c szellemi konstrukció, ami függ a vonatkoztatási rendszer 

megválasztásától.)  

– értsék: az energia és energiaváltozás (munka, hőmennyiség) fogalmát, mint mennyiségi 

fogalmakat, és ezek jelentőségét az állapot és az állapotváltozás általános jellemzésé-

ben; azt, hogy bár az energiával kapcsolatos köznapi szóhasználatok szakmailag pontat-

lanok, de mivel ezek célszerű, egyszerűsített kifejezések, használatuk mégis elfogadható, 

ha tudjuk a helyes értelmezésüket, vagyis azt, hogy mit „rejtjelezünk” velük.   

 

A fizika tantárgy a NAT-ban meghatározott fejlesztési területek és kulcskompetenciák 

közül különösen az alábbiak fejlesztéshez járulhat hozzá: 

Természettudományos kompetencia: A természettudományos törvények és módszerek haté-

konyságának ismerete, az ember világbeli helyének megtalálásának, a világban való tájéko-

zódásának elősegítésére. A tudományos elméletek társadalmi folyamatokban játszott szere-

pének ismerete, megértése; a fontosabb technikai vívmányok ismerete; ezek előnyeinek, 

korlátainak és társadalmi kockázatainak ismerete; az emberi tevékenység természetre gya-

korolt hatásának és veszélyének ismerete. 

 Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák 

megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; kompromisszumra való törekvés; a fenntartható 

fejlődés támogatása; a társadalmi-gazdasági fejlődés iránti érdeklődés. 

 Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával kap-

csolatban, mind írásban, a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban, a felelé-

sek és prezentációk alkalmával. 

 Matematikai kompetencia: alapvető matematikai elvek alkalmazása az ismeretszerzésben, 

a mennyiségi fogalmak jellemzésében és a problémák megoldásában, ami a 7–8. osztályban 

csak a négy alapműveletre és a különböző táblázatok elkészítésére, grafikonok rajzolására 

és elemzésére korlátozódik. 



689 

 

Digitális kompetencia: információkeresés a témával kapcsolatban, adatok gyűjtése, feldol-

gozása, rendszerezése, a kapott adatok kritikus alkalmazása, felhasználása, grafikonok ké-

szítése. 

Hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, értő elsajátítása, feldolgozása és beépí-

tése; munkavégzés másokkal együttműködve, a tudás megosztása; a korábban tanult isme-

retek, a saját és mások élettapasztalatainak felhasználása. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képes-

ség, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka esz-

tétikus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

Mindezekre, valamint sok más fontos fejlesztésre és a sikerélmény széles körű biztosítására 

a legalkalmasabb módszer a gyermekközpontú, az életkori sajátosságokat tiszteletben tartó, 

gyakorlati szemléletű, rendszerben gondolkodtató, színvonalas fizikatanítás.  

Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai 

A  munkaközösség a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat ve-

szik figyelembe:  

– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

– a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható; 

– a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényeinek 

megfelelő használatra több tanéven keresztül; 

– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotá-

nak megóvására; 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

– amelyek több éven keresztül használhatók;  

– amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. mun-

kafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, videókkal (pl. veszélyes, időigényes kísérletekről készült fil-

mek, animációk) 3D modellek, grafikonrajzoló, statisztikai programok, interaktív felada-

tok, számonkérési lehetőségek, játékok stb. segítségével. 

– amelyekhez  olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt digitális eszközö-

ket és tartalmakat interneten keresztül a diákok otthoni tanulásához is nyújtani tudja. 

 Taneszközeink: 

Tankönyv, mozaBook, mozaWeb*); az érettségi előkészítésére tankönyv és feladatgyűjtemény 

a közép- és emelt szintű érettségire készülőknek). 
Iskolai tanulói kísérleti eszközök, tanári demonstrációs eszközök, interaktív tábla, számítógép, projektor 

stb. 
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Óraszámok 

Évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy évi óraszáma** 

9. 2 72 (= 60 + 7 + 5) 

10. 2 72 (= 60 + 7 + 5) 

11.  2 72 (= 60 + 7 + 5) 

 

 

** Mivel a fejezetekhez javasolt tanórák számának összege nem éri el az éves óraszámot, a 

különbség a szabadon hagyott 10 %-ot (7 óra), az év eleji emlékeztetőt, a tanév-végi összefog-

lalást, ismétlést és az elmaradó tanórák pótlását szolgálja (5 óra). 

A szabad órakeretet az egyes fejezetekhez elosztva tanulókísérleti órákra, gyakorlati feladatok 

megoldására, előadásokra használjuk. 
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9. tanév 
Az első találkozás a középiskolával befolyásolhatja a tanulók többségének kötődését, érzelmi 

kapcsolatát az új iskolához, a tantárgyhoz, erősítheti vagy gyengítheti önbizalmát és helyes ön-

értékelését stb., ezért a 9. tanév indításánál figyelembe kell venni az alábbiakat: 

A középiskolák tanulói az általános iskolában a jobb eredményeket elérők közül kerültek ki és 

ott több volt a sikerélményük, mint a kudarcuk. Így a beilleszkedés nehézségei lehet, hogy nem 

az ő hibájuk (nem tanultak meg tanulni, más volt a követelményszint stb.), ezért a többség szá-

mára az alkalmazkodás, esetleg a felzárkózás csak fokozatosan lehet sikeres. 

Ebben az életkorban a tanulók már egyre több területen képesek az elvontabb (absztrakt, for-

mális és rendszerben) gondolkodásra, különösen akkor, ha ez a meglévő tudásukra épül, ahhoz 

kapcsolódik. Ezért már a mechanika tanítása közben célszerű megoldani a tanulók felzárkózta-

tását, (a lehetséges mértékű) azonos szintre hozását. Ezt nagymértékben segíti, ha a tanulás-

tanítás folyamata (különösen az indulásnál) megfigyelésekre, kísérletekre, mérésekre, ezek 

elemzésére épül.  

Célszerű már itt elérni, hogy a tanulók tudják, hogy az emberi megismerés sok ezer éves folya-

mat, ami az elmúlt 150 évben felgyorsult ugyan, távolabb került a köznapi világtól, de mégis 

elhiggyék: a világ, annak „szerkezete, működése” fokozatosan megismerhető, megérthető, 

mennyiségileg jellemezhető, valamint sajátos törvényekkel, összefüggésekkel leírható. A klasz-

szikus fizika tanítása alkalmas ezek bemutatására. 

 A fizikában tanult ismeretek, megszerzett készségek és képességek a mindennapi életben szük-

ségesek és jól felhasználhatók, tehát mind az egyén, mind a társadalom számára hasznosak, 

sokszor nélkülözhetetlenek. 

A tanulók döntő többsége 15 éves korában már képes erősíteni és önálló felhasználásra alkal-

mas szinten megérteni a viszonylagos fogalmát; tudatosítani a vonatkoztatási rendszer válasz-

tásának szabadságát; megállapításaink érvényességi határát; fejleszteni a gondolkodás folya-

matának tervszerűségét; a döntés tudatosságát; felismerni az ítéletalkotás megbízhatóságának 

feltételeit, tehát a konkrét tapasztalatok sokaságából lehet általános következtetéseket levonni. 

Fejleszthető az ok-okozati, valamint a függvénykapcsolatok felismerésének képessége, tudato-

sítható a kettő közötti kapcsolat és különbség. 

Az éves órakeret javasolt felosztása 

A fejezetek címei Óraszámok 

1. Minden mozog, a mozgás viszonylagos – a mozgástan elemei 18  

2. Ok és okozat (Arisztotelésztől Newtonig) – A newtoni mechanika ele-

mei 
24  

3. Folyadékok és gázok mechanikája 8  

4. Erőfeszítés és hasznosság. Energia –  munka – teljesítmény – hatásfok 10  

Az évi 10% szabad felhasználású óra- fejezetekhez csatolva 7 

A tanév végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása 5 
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Az óraszámok összege 72 

 

1. Minden mozog, a mozgás – a mozgástan elemei 

Célok és feladatok 

 Tudatosan építeni a köznapi tapasztalatokra, a 7. tanévben tanultakra, feleleveníteni a moz-

gások vizsgálatához nélkülözhetetlen fogalmakat (a mozgás sokfélesége, viszonylagossága; 

a vonatkoztatási rendszer, koordinátarendszer, anyagi pont, pálya, út, sebesség stb. fogal-

mát). 

 Tudatosítani, bővíteni, szakszerűbbé tenni és kísérletekkel vizsgálni a haladó mozgásokat, 

megfogalmazni az azokra vonatkozó ismereteket, kialakítani a sebesség- és gyorsulásvektor 

fogalmát; a körmozgás és bolygómozgás leírását és jellemzését. 

 Erősíteni és önálló felhasználásra alkalmassá tenni a viszonylagos fogalmát, tudatosítani a 

vonatkozási rendszer választásának szabadságát, megfogalmazni az egyes megállapítása-

ink, ítéletalkotásunk érvényességi határát. 

 Erősíteni az érdeklődést a fizika, általában a tudás iránt és ezzel fejleszteni az akaraterőt, a 

fegyelmezettséget. 

 Elérni, hogy a tanulók tudjanak mozgást jellemző grafikonokat készíteni és elemezni; értsék 

a „számértékileg egyenlő” megfogalmazás fizikai tartalmát; tudják alkalmazni a tanultakat. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 1. Minden mozog, a mozgás – a mozgástan elemei 
Órakeret: 

18 óra(+2) 

Előzetes tudás 

Hétköznapi mozgásokkal kapcsolatos gyakorlati ismeretek. 

A 7–8. évfolyamon tanult kinematikai alapfogalmak, az út- és időmérés 

alapvető módszerei, függvényfogalom, a grafikus ábrázolás elemei, 

egyenletrendezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tulajdonság és mennyiség kapcsolatának, valamint különbözőségének 

tudatos felismerése. A kinematikai alapfogalmak, mennyiségek kísérleti 

alapokon történő kialakítása, illetve bővítése, az összefüggések (grafi-

kus) ábrázolása és matematikai leírása. A természettudományos megis-

merés Galilei-féle módszerének bemutatása. A kísérletezési kompeten-

cia fejlesztése a legegyszerűbb kézi mérésektől a számítógépes mérés-

technikáig. A problémamegoldó képesség fejlesztése a grafikus ábrázo-

lás és az ehhez kapcsolódó egyszerű feladatok megoldása során (is).  

A tanult ismeretek gyakorlati alkalmazása hétköznapi jelenségekre, 

problémákra (pl. közlekedés, sport).  
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Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Milyen mozgásokat ismersz? 

Milyen szempontok alapján kü-

lönböztetjük meg a mozgásokat? 

Alapfogalmak: 

a köznapi testek mozgásformái: 

haladó mozgás és forgás.  

Hogyan tudunk meghatározni 

mennyiségeket? 

Mivel lehet megadni egy mennyi-

séget? 

 

Hely, hosszúság és idő mérése 

Hosszúság, terület, térfogat, tö-

meg, sűrűség, idő, erő mérése. 

Hétköznapi helymeghatározás, 

úthálózat km-számítása. GPS-

rendszer létezése és alkalmazása. 

A tanuló legyen képes a mozgá-

sokról tanultak és a köznapi jelen-

ségek összekapcsolására, a fizikai 

fogalmak helyes használatára, 

egyszerű számítások elvégzésére. 

Ismerje a mérés lényegi jellem-

zőit, a szabványos és a gyakorlati 

mértékegységeket. 

Legyen képes gyakorlatban alkal-

mazni a megismert mérési mód-

szereket. 

Matematika: függvény 

fogalma, grafikus ábrá-

zolás, egyenletrende-

zés. 

Informatika: függ-

vényábrázolás (táblá-

zatkezelő használata). 

Testnevelés és sport: 

érdekes sebességada-

tok, érdekes sebessé-

gek, pályák technikai 

környezete.  

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, se-

bességei, reakcióidő. 

Művészetek; magyar 

nyelv és irodalom: 

mozgások ábrázolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

sebessége és fékútja, 

követési távolság, köz-

lekedésbiztonsági esz-

közök, technikai esz-

közök (autók, moto-

rok), GPS, rakéták, 

műholdak alkalma-

zása, az űrhajózás 

célja. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Galilei 

munkássága.  

 

Mit kell ismerni egy test helyének 

meghatározásához? 

A mozgás viszonylagossága, a 

vonatkoztatási rendszer. 

Galilei relativitási elve. 

Mindennapi tapasztalatok egyen-

letesen mozgó vonatkoztatási 

rendszerekben (autó, vonat). 

Alkalmazások:  

földrajzi koordináták; GPS; 

helymeghatározás, távolságmérés 

radarral. 

Mi jellemző az egyenletes moz-

gásra? Szemléltesd példákkal!  

Két test közül melyik mozog 

gyorsabban? 

Tudatosítsa a viszonyítási rend-

szer alapvető szerepét, megvá-

lasztásának szabadságát  
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Milyen mozgásról mondjuk, hogy 

egyenletes? 

Mit tudunk az egyenes vonalú 

mozgás pályájáról? 

Egyenes vonalú egyenletes moz-

gás kísérleti vizsgálata és meny-

nyiségi jellemzői. 

 Mikola Sándor (Mikola-cső) 

Grafikus leírás. 

Sebesség, átlagsebesség. 

Sebességrekordok a sportban, se-

bességek az élővilágban. 

Értelmezze az egyenes vonalú 

egyenletes mozgást és jellemző 

mennyiségeit, tudja azokat grafi-

kusan ábrázolni. 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az égi-

testek mozgása, csil-

lagképek. 

Mi jellemző a változó mozgá-

sokra? 

Egyenes vonalú egyenletesen 

változó mozgás kísérleti vizsgá-

lata és mennyiségi jellemzői.  

A szabadesés vizsgálata. 

A nehézségi gyorsulás meghatá-

rozása. 

Ismerje a változó mozgás általá-

nos fogalmát, értelmezze az átlag- 

és pillanatnyi sebességet. 

Ismerje a gyorsulás fogalmát, 

vektor-jellegét. 

Tudja ábrázolni az s-t, v-t, a-t gra-

fikonokat. 

Tudjon egyszerű feladatokat meg-

oldani. 

Ismerje Galilei modern tudo-

mányteremtő, történelmi módsze-

rének lényegét:  

 a jelenség megfigyelése, 

 értelmező hipotézis felállítása, 

 számítások elvégzése,  

 az eredmény ellenőrzése célzott 

kísérletekkel. 

Milyen lesz a folyópartokra merő-

legesen irányított csónak valódi 

pályája? Egyenes vagy görbe vo-

nalú pályán halad-e a vízszintesen 

elhajított kavics? 

Összetett mozgások. 

Egymásra merőleges egyenletes 

mozgások összege. 

Vízszintes hajítás vizsgálata, ér-

telmezése összetett mozgásként.  

Ismerje a mozgások függetlensé-

gének elvét és legyen képes azt 

egyszerű esetekre (folyón átkelő 

csónak, eldobott labda pályája, a 

locsolócsőből kilépő vízsugár pá-

lyája) alkalmazni. 
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A gyakorlatból milyen körmozgá-

sokat ismerünk? Mi jellemző 

ezekre? 

-------- 

Egyenletes körmozgás. 

A körmozgás mint periodikus 

mozgás. 

A mozgás jellemzői (kerületi és 

szögjellemzők). 

A centripetális gyorsulás értelme-

zése. 

Az emberiség történetében mi-

lyen megfigyelésekkel kezdődött 

a „tudomány” felé vezető út? 

------- 

A bolygók  mozgása, Kepler tör-

vényei. A kopernikuszi világkép 

alapjai. 

Ismerje a körmozgást leíró kerü-

leti és szögjellemzőket, illetve 

tudja alkalmazni azokat.  

Tudja értelmezni a centripetális 

gyorsulást. 

Mutasson be egyszerű kísérlete-

ket, méréseket. Tudjon alapszintű 

feladatokat megoldani. 

 

 

A tanuló ismerje Kepler törvé-

nyeit, tudja azokat alkalmazni a 

Naprendszer bolygóira és a mes-

terséges holdakra.  

Ismerje a geocentrikus és a helio-

centrikus világkép kultúrtörténeti 

dilemmáját és konfliktusát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, vektorjelleg, 

mozgások összegződése, periódusidő, szögsebesség, centripetális gyorsu-

lás. Égitestek mozgása. 

 

 

2. Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) 

A newtoni mechanika elemei 
Célok és feladatok 

– A 7. tanévben megismert dinamikai fogalmak, törvények felelevenítése és közel egységes, 

alkalmazhatósági szintre hozása. 

– Felismertetni a testek tehetetlenségének, a tehetetlenség törvényének és az inerciarendszer 

jelentőségét a megfigyeléseinkben, valamint a megállapításainkban.  

– A mozgásállapot-változással járó kölcsönhatások vizsgálata. 

– A mechanikai kölcsönhatások ismeretének mélyítése és mennyiségi jellemzése; az ok-oko-

zati kapcsolatok felismerése és viszonylagosságuk tudatosítása (pl. a hatás–ellenhatás elne-

vezéseknél); az összehasonlító, megkülönböztető, felismerő, lényegkiemelő képesség erő-

sítése, az ítéletalkotás felelősségének tudatosítása. 

– A mozgás és a mozgásállapot fogalmának megkülönböztetése. 

– Lehetőséget biztosítani az egyszerű köznapi jelenségek okainak (pl. gyorsulás, lassulás, súr-

lódás, közegellenállás, egyensúly stb.) dinamikai értelmezésére. 

– Megmutatni, hogy a nyugalom és az egyensúly két különböző fogalom, a nyugalom a moz-

gás, az egyensúly a dinamika különleges esete. 
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– Fejleszteni a tanulók jártasságát a mérőkísérletek elvégzésében, önállóságukat a következ-

tetésben, az absztrakciós képességüket (pl. a rugó által kifejtett erőhatás és az erőhatást 

mennyiségileg jellemző erő értelmezésével). 

– Kapcsolatot teremteni a földrajzban a Naprendszerről, a Földről, a bolygókról tanultakkal. 

A fizikai ismeretekkel bővíteni, pontosabbá tenni a környező világunkról alkotott képet. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
1. Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) – 

A newtoni mechanika elemei 

Órakeret: 

 24 

óra(+3) 

Előzetes tudás 
A kölcsönhatás és a közelhatás fogalma. A távolhatás létrejöttének értel-

mezése.    Az erőhatás és az erő fogalma, az erő mértékegysége, erőmérő, 

gyorsulás, tömeg, sűrűség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az ösztönös arisztotelészi mozgásszemlélet tudatos lecserélése a newtoni 

dinamikus szemléletre. Az új szemléletű gondolkodásmód kiépítése. Az 

általános iskolában megismert, elsősorban sztatikus jellegű erőfogalom 

felcserélése a dinamikai szemléletűvel, rámutatva a két szemlélet össz-

hangjára. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mi hozhat létre változást egy tes-

ten? 

Milyen hatás következtében vál-

tozhat meg egy test mozgásálla-

pota? 

A tehetetlenség törvénye (Newton 

I. axiómája). 

Mindennapos közlekedési tapasz-

talatok hirtelen fékezésnél, a biz-

tonsági öv szerepe. 

------- 

A tehetetlenség, az azt jellemző 

tömeg fogalma és mértékegysége. 

Az űrben, űrhajóban szabadon 

mozgó testek. 

Mi a különbség 1 dm3 víz és 1 dm3 

vas tömege között? 

Legyen képes az arisztotelészi 

mozgásértelmezés elvetésére. 

Ismerje a tehetetlenség fogalmát 

és legyen képes az ezzel kapcsola-

tos hétköznapi jelenségek értelme-

zésére. 

Ismerje az inercia- (tehetetlenségi) 

rendszer fogalmát. 

 

Ismerje a tehetetlen tömeg fogal-

mát. Értse a tömegközéppont sze-

repét a valóságos testek mozgásá-

nak értelmezése során. 

Tudja, hogy a sűrűség az anyag 

jellemzője, és hogyan lehet azt 

mennyiséggel jellemezni. 

Tudjon sűrűséget számolással és 

méréssel is meghatározni, illetve 

táblázatból kikeresni.  

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafi-

kus ábrázolás, egyen-

letrendezés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Takarékos-

ság; légszennyezés, 

zajszennyezés; közle-

kedésbiztonsági esz-

közök, közlekedési 

szabályok, GPS, raké-

ták, műholdak alkal-

mazása, az űrhajózás 

célja. 

Biztonsági öv, ütközé-

ses balesetek, a gép-

kocsi biztonsági fel-

szerelése, a biztonsá-

gos fékezés. Nagy se-

bességű utazás egész-

ségügyi hatásai. 
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Mi a különbség 1 kg víz és 1 kg 

vas térfogata között? 

Az anyag sűrűségének fogalma és 

mennyiségi jellemzője.  

------- 

Miért üt nagyobbat egy kosár-

labda, mint egy pingponglabda, ha 

ugyanakkora sebességgel csapó-

dik hozzánk? 

A mozgásállapot fogalma és jel-

lemző mennyisége a lendület. 

A zárt rendszer. 

Lendület megmaradás párköl-

csönhatás (zárt rendszer) esetén.  

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

 golyók, korongok ütközése. 

Ütközéses balesetek a közlekedés-

ben. Miért veszélyes a koccanás? 

Az utas biztonságát védő technikai 

megoldások (biztonsági öv, lég-

zsák, a gyűrődő karosszéria). 

 

Ismerje a lendület fogalmát, vek-

tor-jellegét, a lendületváltozás és 

az erőhatás kapcsolatát. 

Ismerje a lendület megmaradás 

törvényét párkölcsönhatás esetén. 

Tudjon értelmezni egyszerű köz-

napi jelenségeket a lendület meg-

maradásának törvényével. 

Legyen képes egyszerű számítá-

sok és mérési feladatok megoldá-

sára. 

 

 

 

Biológia-egészségtan: 

reakcióidő, az állatok 

mozgása (pl. medúza). 

------- 

Érhet-e erőhatás rugalmas testet 

úgy, hogy annak alakja ne változ-

zon meg? 

Az erő fogalma. A lendületválto-

zás és az erőhatás kapcsolata. 

Lendülettétel. 

Az erőhatás mozgásállapot-változ-

tató (gyorsító) hatása. 

Az erő a mozgásállapot-változtató 

hatás mennyiségi jellemzője. 

Erőmérés rugós erőmérővel. 

Newton II. axiómája. 

 

A tanuló ismerje az erőhatás és az 

erő fogalmát, kapcsolatukat és a 

köztük levő különbséget, az erő 

mérését, mértékegységét, vektor-

jellegét. Legyen képes erőt mérni 

rugós erőmérővel. 

Értse az erőt mint a lendületvál-

tozás sebességét. 
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Milyen erőhatásokat ismerünk? 

Miben egyeznek, és miben külön-

böznek ezek?  

------- 

Erőtörvények, a dinamika alap-

egyenlete. 

A rugó erőtörvénye. 

A gravitációs erőtörvény. 

A nehézségi erőhatás fogalma és 

hatása. 

Tapadási és csúszási súrlódás. 

Alkalmazások: 

A súrlódás szerepe az autó gyorsí-

tásában, fékezésében. 

Szabadon eső testek súlytalansága. 

------- 

Kanyarban miért kifelé csúszik 

meg az autó? 

Kanyarban miért építik megdöntve 

az autóutakat? 

------- 

Az egyenletes körmozgás és más 

mozgások dinamikai feltétele. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: vezetés kanyarban, út meg-

döntése kanyarban, hullámvasút; 

függőleges síkban átforduló kocsi; 

műrepülés, 

körhinta, centrifuga. 

 

------- 

Newton gravitációs törvénye. 

 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok:  

A nehézségi gyorsulás változása 

a Földön.  

Az árapályjelenség kvalitatív ma-

gyarázata. A mesterséges holdak 

mozgása és a szabadesés. 

A súlytalanság értelmezése az űr-

állomáson. Geostacionárius mű-

holdak, hírközlési műholdak. 

Tudja Newton II. törvényét, lássa 

kapcsolatát az erő szabványos 

mértékegységével.  

 

 

 

 

Ismerje és tudja alkalmazni a ta-

nult egyszerű erőtörvényeket. 

Legyen képes egyszerű feladatok 

megoldására, néhány egyszerű 

esetben: 

 állandó erővel húzott test,  

 mozgás lejtőn,  

 a súrlódás szerepe egyszerű 

mozgások esetén.  

Értse, hogy az egyenlete 

 

s körmozgás végző test mozgása 

gyorsuló mozgás. Gyorsulását 

(a centripetális gyorsulást) a tes-

tet érő erőhatások eredője hozza 

létre, ami állandó nagyságú, vál-

tozó irányú, mert mindig a kör 

középpontja felé mutat. 

Ismerje Newton gravitációs tör-

vényét. Tudja, hogy a gravitációs 

kölcsönhatás a négy alapvető fi-

zikai kölcsönhatás egyike, meg-

határozó jelentőségű az égi 

mechanikában. 

Legyen képes a gravitációs erő-

törvényt alkalmazni egyszerű 

esetekre.  

 

Értse a gravitáció szerepét az űr-

kutatással, űrhajózással kapcso-

latos közismert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földrajz: a Naprend-

szer szerkezete, az égi-

testek mozgása, csil-

lagképek, távcsövek.  

A kerék feltalálásának 

jelentősége 
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Eötvös Loránd (torziós inga) 

  

Pontrendszerek mozgásának 

vizsgálata, dinamikai értelme-

zése. 

 

 
 

Tudja, hogy az egymással köl-

csönhatásban lévő testek mozgá-

sát az egyes testekre ható külső 

erők és a testek közötti kényszer-

kapcsolatok figyelembevételével 

lehetséges értelmezni. jelensé-

gekben. 

Válassz ki környezetedből erőha-

tásokat, és nevezd meg ezek köl-

csönhatásbeli párját! 

A kölcsönhatás törvénye (Newton 

III. axiómája). A rakétameghajtás 

elve 

Ismerje Newton III. axiómáját, és 

egyszerű példákkal tudja azt il-

lusztrálni. Értse, hogy az erőha-

tás mindig párosával lép fel. Le-

gyen képes az erő és ellenerő vi-

lágos megkülönböztetésére. 

 Értse a rakétameghajtás lénye-

gét. 

Pontszerű test egyensúlya. 

A kiterjedt test egyensúlya. 

A kierjedt test mint speciális pont-

rendszer, tömegközéppont. 

Mi a feltétele annak, hogy egy rög-

zített tengelyen levő merev test 

forgása megváltozzon? 

Forgatónyomaték. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

emelők, tartószerkezetek, építé-

szeti érdekességek (pl. gótikus 

támpillérek, boltívek). 

Deformálható testek egyensúlyi 

állapota. 

A tanuló ismerje, és egyszerű 

esetekre tudja alkalmazni a pont-

szerű test egyensúlyi feltételét. 

Legyen képes erővektorok ösz-

szegzésére. 

Ismerje a kiterjedt test és a tö-

megközéppont fogalmát, tudja 

a kiterjedt test egyensúlyának 

kettős feltételét. 

Ismerje az erőhatás forgómoz-

gást megváltoztató képességét, 

a létrejöttének feltételeit és annak 

mennyiségi jellemzőjét, a forga-

tónyomatékot. 

Legyen képes a forgatónyoma-

tékkal kapcsolatos jelenségek 

felismerésére, egyszerű számítá-

sok, mérések, szerkesztések el-

végzésére. 

Ismerje Hooke törvényét, értse 

a rugalmas alakváltozás és 

a belső erők kapcsolatát. 

Pontrendszerek mozgásának 

vizsgálata, dinamikai értelme-

zése. 

 

Tudja, hogy az egymással köl-

csönhatásban lévő testek mozgá-

sát az egyes testekre ható külső 

erők és a testek közötti kényszer-

kapcsolatok figyelembevételével 

lehetséges értelmezni. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tehetetlenség, tömeg, sűrűség. Mozgásállapot, lendület, lendületváltozás, 

lendület megmaradás. Erőhatás, erő, párkölcsönhatás, erőtörvény, moz-

gásegyenlet, pontrendszer, rakétamozgás, ütközés. Forgatónyomaték. 

Egyensúly. 

 

 

 

3. Folyadékok és gázok mechanikája 
Célok és feladatok  
– Az eddig megismert erőfogalom sajátos szempont szerinti bővítése, kiegészítő fogalmak és elneve-

zések bevezetése, használata (nyomóerő, nyomott felület, felhajtóerő). 

– A kölcsönhatások, az ok és okozati kapcsolatok vizsgálata a nyomás fogalmának megalkotásában. 

Tapasztalatok és kísérletek elemzése. A megfigyelő- és elemzőképesség fejlesztése. 

– A folyadékok és gázok nyomásával kapcsolatos jelenségek vizsgálata és azok értelmezése, magya-

rázata golyómodellel. A modellmódszer alkalmazása. 

– Tudatosítani a fizika mint a legáltalánosabb természettudomány érvényességi területét, és 

megmutatni, hogy – a sajátosságok figyelembevételével – ugyanazok a fogalmak, törvények 

alkalmazhatók az anyag bármely halmazállapota esetén.  

– Elmélyíteni az élővilág két legfontosabb életteréről (levegő, víz) szerzett eddigi ismeretein-

ket és kiemelni ezek védelmének jelentőségét az emberiség érdekében. 

– Bemutatni és bővíteni a részecskeszerkezetű anyag legáltalánosabb tulajdonságait, értel-

mezni azok mennyiségi jellemzőit (molekuláris erők, felületi feszültség), és azok jelentősé-

gét a természetben. 

– Felismertetni a gázok és folyadékok áramlását, azok létrejöttének egyszerű fizikai magya-

rázatát, szerepét a természetben, hasznos és káros hatását.  

– Arkhimédész törvényének kísérletekkel történő megalapozása és logikai úton történő felismertetése, 

megfogalmazása. A felhajtóerő nagyságának különféle módon történő kiszámítása. Annak 

tudatosítása, hogy ugyanazzal a jelenséggel kapcsolatos felismerést különféle úton is elérhetjük. 

– A kölcsönhatás felismerése, a rendszerben történő gondolkodás erősítése. 

– A testet érő erőhatások együttes következményéről tanultak alkalmazása. Annak felismertetése, 

hogy a testek úszása, lebegése, elmerülése a folyadékokban és gázokban miért van kapcsolatban 

a sűrűségekkel. 

– A megállapítások, törvények érvényességi határának felismertetése a közlekedőedények és 

hajszálcsövek vizsgálata alapján. 

– Kapcsolatteremtés a biológiában és a földrajzban tanultakkal, illetve a környezetvédelemmel. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 3.     Folyadékok és gázok mechanikája 
Órakeret: 

 8 óra(+1) 

Előzetes tudás 
A nyomás fogalma és mennyiségi jellemzése. Hidrosztatikai és aeroszta-

tikai alapismeretek, sűrűség, légnyomás, felhajtóerő, kémia: anyagmeg-

maradás, halmazállapotok, földrajz: tengeri, légköri áramlások.  
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A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A témakör jelentőségének bemutatása, mint a fizika egyik legrégebbi te-

rülete, és egyúttal a legújabb kutatások színtere (pl. tengeri és légköri 

áramlások, a vízi és szélenergia hasznosítása). A megismert fizikai tör-

vények összekapcsolása a gyakorlati alkalmazásokkal. Önálló tanulói kí-

sérletezéshez szükséges képességek fejlesztése, hétköznapi jelenségek fi-

zikai értelmezésének gyakoroltatása. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogy lehet kimutatni, hogy a le-

vegőnek van súlya? 

Miért szál fel a felhő, amikor 

benne vízmolekulák is vannak? 

Légnyomás kimutatása és mé-

rése. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok:  Torricelli kísérlete vízzel, 

Guericke vákuum-kísérletei,  

A légnyomás változásai. 

A légnyomás szerepe az időjárási 

jelenségekben, a barométerek 

működése.  

Ismerje a légnyomás fogalmát, 

mértékegységeit. 

Ismerjen a levegő nyomásával 

kapcsolatos, gyakorlati szempont-

ból is fontos jelenségeket.  

 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés. 

 

Kémia: folyadékok, fe-

lületi feszültség, kol-

loid rendszerek, gázok, 

levegő, viszkozitás, al-

ternatív energiaforrá-

sok. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a hajózás 

szerepe, a légi közle-

kedés szerepe.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: vízi jármű-

vek legnagyobb sebes-

ségeinek korlátja, lég-

nyomás, repülőgépek 

közlekedésbiztonsági 

eszközei, vízi és légi 

közlekedési szabályok. 

 

Biológia-egészségtan: 

Vízi élőlények, mada-

rak mozgása, sebessé-

gei, reakcióidő. A nyo-

más és változásának 

 

A gyakorlati életben milyen esz-

közök működésében van jelentő-

sége a levegő és a folyadékok 

nyomásának? 

Pascal törvénye, hidrosztatikai 

nyomás. Hidraulikus gépek. 

Tudja alkalmazni hidrosztatikai 

ismereteit köznapi jelenségek ér-

telmezésére. A tanult ismeretek 

alapján legyen képes (pl. hidrauli-

kus gépek alkalmazásainak bemu-

tatása).  

Felhajtóerő nyugvó folyadékok-

ban és gázokban. 

Búvárharang, tengeralattjáró, 

Léghajó, hőlégballon. 

Legyen képes alkalmazni hidro-

sztatikai és aerosztatikai ismere-

teit köznapi jelenségek értelmezé-

sére.  

Molekuláris erők folyadékokban 

(kohézió és adhézió). 

Felületi feszültség. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

habok különleges tulajdonságai, 

mosószerek hatásmechanizmusa. 

Ismerje a felületi feszültség fogal-

mát. Ismerje a határfelületeknek 

azt a tulajdonságát, hogy mini-

mumra törekszenek.  

Legyen tisztában a felületi jelen-

ségek fontos szerepével az élő és 

élettelen természetben. 
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Folyadékok és gázok áramlása  

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: légköri áramlások, a szél ér-

telmezése a nyomásviszonyok 

alapján, nagy tengeráramlásokat 

meghatározó környezeti hatások. 

Tudja, hogy az áramlások oka 

a nyomáskülönbség. Legyen ké-

pes köznapi áramlási jelenségek 

kvalitatív fizikai értelmezésére. 

Tudja értelmezni az áramlási se-

besség változását a keresztmet-

szettel az anyagmegmaradás 

(kontinuitási egyenlet) alapján. 

hatása az emberi szer-

vezetre (pl. súlyfürdő, 

hegyi betegség). 

Miért nehezebb vízben futni, mint 

levegőben? 

Miért hajolnak előre a kerékpár-

versenyzők verseny közben? 

Közegellenállás 

Az áramló közegek energiája, a 

szél- és a vízi energia hasznosí-

tása. 

Ismerje a közegellenállás jelensé-

gét, tudja, hogy a közegellenállási 

erő sebességfüggő. 

Legyen tisztában a vízi és szél-

energia jelentőségével hasznosí-

tásának múltbeli és korszerű lehe-

tőségeivel. A megújuló energia-

források aktuális hazai hasznosí-

tása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A nyomás fogalma, mérése és kiszámítása. Hidrosztatikai nyomás, felhaj-

tóerő, úszás, felületi feszültség, légnyomás, légáramlás, áramlási sebesség, 

aerodinamikai felhajtóerő, közegellenállás, szél- és vízi energia, szélerőmű, 

vízerőmű. 

 

 

 

4. Erőfeszítés és hasznosság. Energia – Munka – Teljesítmény – 

Hatásfok 
Célok és feladatok 
– Az energiáról és a munkáról eddig megtanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése és egységes, 

alkalmazhatósági szintre emelése. 

– Az energia és a munka fogalmának bővítése, annak tudatosítása, hogy az energia az egyik 

legáltalánosabb fogalom és a munka az energiaváltozás egyik fajtája. 

– Alkalmazni képes tudássá formálni az energia és az energiaváltozások (munka; hőmennyiség) 

fogalmát; bemutatni szerepét az állapot, illetve az állapotváltozás mennyiségi jellemzésében; egyre 

több területen történő felismeréssel erősíteni az energia-megmaradás törvényét és a zárt rendszeren 

belüli érvényességi határát, alkalmazhatóságát (pl. a mechanikai energia fogalmának kialakítása 

közben). 

– Jártasságot szerezni a különféle energiafajták értelmezésében és kiszámításában; a munkatétel 

alkalmazásában és az alkalmazhatóság feltételeinek felismerésében. 

– A kísérletező, mérő, megfigyelő-, összehasonlító képesség erősítése; igény támasztása a közös 

lényeg tudatos keresésére és megfogalmazására. 

– A rendszerben gondolkozás, a logikai és absztrakciós képesség fejlesztése a külső ismérvek alapján 

leírható jelenségek (pl. súrlódás) értelmezésének közvetlenül nem észlelhető okra történő 

visszavezetése által. 
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– Kiemelni a „megmaradó” mennyiségek szerepét és jelentőségét az energiaváltozással járó 

folyamatok vizsgálatánál, valamint a megmaradó mennyiségek kapcsolatát zárt rendszerben 

lezajló kölcsönhatásokkal. 

– Felhívni a figyelmet arra, hogy a testek állapota egyetlen külső hatásra is sok szempontból 

megváltozhat. Ezek az egyidejű változások függvényekkel kifejezhető kapcsolatban vannak ugyan 

egymással (pl. W = Em), de nem okai egymásnak. 

– Az elmélet és az adott kor köznapi gyakorlatának összekapcsolásával bemutatni és erősíteni a 

fizikusok (pl. Joule, Watt) munkájának, a tudományos eredményeinek, valamint az egyéni tudásnak 

a jelentőségét, személyes és társadalmi hasznosságát. 

– Értelmezni az energiával, hővel kapcsolatos köznapi szóhasználatot, mert az szakmailag pontatlan 

és csak akkor nem vezet téves elképzelésre (pl. az energia anyag), ha tudjuk, mit akarunk 

egyszerűsítve kifejezni azzal (pl. energiatakarékosság, energiaszállítás, energiahordozó, 

energiatartalom, energiaterjedés, energia előállítás stb.). 

– Felhívni a figyelmet az „energiatakarékosság” jelentőségére a környezetvédelemben (pl. a hatásfok 

tárgyalásánál). 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
3. Erőfeszítés és hasznosság 

4. Energia – Munka  – Teljesítmény – Hatásfok 

Órakeret: 

10 óra(+1) 

Előzetes tudás 
A newtoni dinamika elemei, a fizikai munkavégzés fogalma. Az energia, 

a munka és a hőmennyiség közös mértékegysége. A teljesítmény és a ha-

tásfok elemi ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az általános iskolában tanult energia, energiaváltozás munka- és mecha-

nikai-energia-fogalom elmélyítése és bővítése, a mechanikai energia-

megmaradás igazolása speciális esetekre és az energiamegmaradás tör-

vényének általánosítása. Az elméleti megközelítés mellett a fizikai isme-

retek mindennapi alkalmazásának bemutatása, gyakorlása. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mivel jellemezhető mennyiségi-

leg a testek kölcsönható, változ-

tató képessége? 

Milyen energiafajtákat ismertetek 

meg az általános iskolában? 

Az energia fogalma és az energia-

megmaradás tétele. 

Mi a különbség a köznapi szó-

használat munkavégzés és a fizi-

kában használt munkavégzés ki-

fejezése jelentése között? 

A tanuló értse a fizikai munka-

végzés és a teljesítmény fogalmát, 

ismerje mértékegységeiket. Le-

gyen képes egyszerű feladatok 

megoldására. 

Ismerje a munkatételt, és tudja azt 

egyszerű esetekre alkalmazni. 

Ismerje az alapvető mechanikai 

energiafajtákat, és tudja azokat 

a gyakorlatban értelmezni  

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, egyenletren-

dezés. 

 

Testnevelés és sport: 

a sportolók teljesítmé-

nye, a sportoláshoz 

használt pályák ener-

getikai viszonyai és 
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Fizikai munkavégzés, és az azt jel-

lemző munka fogalma, mérték-

egysége.  

Mechanikai energiafajták (hely-

zeti energia, mozgási energia, ru-

galmas energia). Munkatétel. 

A mechanikai energia megmara-

dás törvénye.  

A teljesítmény és a hatásfok. 

Tudja egyszerű zárt rendszerek 

példáin keresztül értelmezni a 

mechanikai energia megmaradás 

törvényét. Tudja, hogy a mecha-

nikai energia megmaradás nem 

teljesül súrlódás, közegellenállás 

esetén, mert a rendszer mechani-

kailag nem zárt. Ilyenkor 

a mechanikai energiaveszteség 

a súrlódási erő munkájával 

egyenlő. 

a sporteszközök ener-

getikája. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: járművek 

fogyasztása, munka-

végzése, közlekedés-

biztonsági eszközök, 

technikai eszközök 

(autók, motorok). 

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények mozgása, 

teljesítménye. 

Egyszerű gépek, hatásfok. 

Érdekességek, alkalmazások. 

- Ókori gépezetek, mai alkal-

mazások. Az egyszerű gépek 

elvének felismerése az élővi-

lágban. Egyszerű gépek 

az emberi szervezetben. 

- Alkalmazások, jelenségek: 

a fékút és a sebesség kapcso-

lata, a követési távolság meg-

határozása. 

Tudja a gyakorlatban használt 

egyszerű gépek működését értel-

mezni, ezzel kapcsolatban felada-

tokat megoldani. 

Értse, hogy az egyszerű gépekkel 

munka nem takarítható meg. 

Energia és egyensúlyi állapot.  Ismerje a stabil, labilis és közöm-

bös egyensúlyi állapot fogalmát, 

és tudja alkalmazni egyszerű ese-

tekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Energia, munkavégzés, munka; helyzeti energia, mozgási energia, rugal-

mas energia, munkatétel, mechanikai energia megmaradás. Teljesítmény, 

hatásfok. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

9. évfolyam végén a továbbhaladás feltétele: 

A kísérletezési, mérési kompetencia, a megfigyelő, rendszerező készség 

fejlődése. 

A mozgástani alapfogalmak ismerete, grafikus feladatmegoldás. A new-

toni mechanika szemléleti lényegének elsajátítása: az erő nem a mozgás 

fenntartásához, hanem a mozgásállapot megváltoztatásához szükséges. 

Egyszerű kinematikai és dinamikai feladatok megoldása. 

A kinematika és dinamika mindennapi alkalmazása. 
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10. évfolyam 
Az egyes témák feldolgozása minden esetben a korábbi ismeretek, hétköznapi tapasztalatok 

összegyűjtésével, a kísérletezéssel, méréssel indul, de az ismeretszerzés fő módszere a tapasz-

talatokból szerzett információk rendszerezése, matematikai leírása, igazolása, ellenőrzése és az 

ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. 

A diákok természetes érdeklődést mutatnak a kísérletek, jelenségek és azok megértése iránt. 

A kerettantervi ciklus a klasszikus fizika jól kísérletezhető témaköreit dolgozza fel, a tananya-

got a tanulók általános absztrakciós szintjéhez és az aktuális matematikai tudásszintjéhez iga-

zítja. Ily módon az elektromágnesség témája nem zárul le a gimnáziumi képzés első ciklusában.  
 A megismerés módszerei között fontos kiindulópont a gyakorlati tapasztalatszerzés, kí-

sérlet, mérés, ehhez kapcsolódik a tapasztalatok összegzése, a törvények megfogalmazása szó-

ban és egyszerű matematikai formulákkal. A fizikatanításban ma már nélkülözhetetlen segéd- 

és munkaeszköz a számítógép.  

 Célunk a korszerű természettudományos világkép alapjainak és a mindennapi élet szem-

pontjából fontos gyakorlati fizikai ismeretek kellő mértékű elsajátítása. A tanuló érezze, hogy 

a fizikában tanultak segítséget adnak számára, hogy biztonságosabban, energiatudatosan, ol-

csóbban éljen, hogy a természeti jelenségeket megfelelően értse és tudja magyarázni, az áltu-

dományos reklámok ígéreteit helyesen tudja kezelni.  

 

Az éves órakeret javasolt felosztása 

A fejezetek címe Óraszámok 

1. Közel és távolhatás – Elektromos töltés, elektromos mező 9  

2. A mozgó töltések elektromos tulajdonságú részecskék – egyenáram – ve-

zetési típusok  

20  

3. Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények 8  

4. Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása – A molekuláris hőelmélet 

elemei 

4  

5. Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 10  

6. Hőfelvétel hőmérséklet-változás nélkül – halmazállapot-változások 5  

7. Mindennapok hőtana 4 

Az évi 10% szabad felhasználású óra 7 

A tanév végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása 5 

Az óraszámok összege 72 

 

1. Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és elektromos mező 
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Célok és feladatok 

–A testek különféle elektromos állapotának (negatív vagy pozitív többlettöltés, megosztás, polarizáció) 

értelmezése kísérleti megfigyelések, valamint a tanulók általános iskolai és kémiai előismereteinek 

felhasználásával. 

–Annak tudatosítása, hogy az elektromos mező a részecskeszerkezetű anyaggal egyenrangú anyagfajta, 

amelynek alapvető szerepe van az elektromos jelenségekben, kölcsönhatásokban. Ezért fontos az 

elektromos mező mennyiségi jellemzése. 

–A már ismert elektromos mennyiségekről (töltésmennyiség, feszültség) tanultak felelevenítése, ponto-

sítása, bővítése, az energiafajták és megmaradási tételek (elektromos mező energiája, töltésmegma-

radás) kiterjesztése. Az elektromos mező konzervatív voltának tudatosítása. 

–Az analógiák megmutatása (a gravitációs és az elektromos mező törvényei; egyenesen arányos fizikai 

mennyiségek hányadosával új fizikai mennyiségek értelmezése) a tanulók gondolkodásának és em-

lékezőképességének fejlesztése érdekében. 

–A kísérleti megfigyelésre épülő induktív és a meglévő ismeretekre alapozó deduktív módszerek témá-

hoz és a tanulókhoz igazodó megválasztásával bemutatni az elektromos mező néhány speciális tí-

pusát (pontszerű töltés környezetében, elektromos vezető belsejében és környezetében, síkkonden-

zátornál). 

–Egyszerű számításokkal gyakoroltatni, elmélyíteni az elektromos tulajdonságú részecskékre és mezőre 

vonatkozó ismereteket. 

–Minél több gyakorlati példával érzékeltetni az elektrosztatikában tanultak jelentőségét a természetben 

és a technikában (földelés, árnyékolás, villám, villámhárító, kondenzátorok, balesetvédelem stb.) 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
1. Közel- és távolhatás – Elektromos töltés, elektromos 

mező 

Órakeret 

 9 óra(+1) 

Előzetes tudás 
Erő, munka, energia, elektromos tulajdonság, elektromos állapot, elekt-

romos töltés, elektromos kölcsönhatások, a feszültség elemi fogalma.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az elektrosztatikus mező fizikai valóságként való elfogadtatása. A mező 

jellemzése a térerősség, potenciál és erővonalak segítségével. A problé-

mamegoldó képesség fejlesztése jelenségek, kísérletek, mindennapi al-

kalmazások értelmezésével. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Elektrosztatikai alapjelenségek. 

Elektromos kölcsönhatás. Elekt-

romos tulajdonságú részecskék, 

elektromos állapot. 

Elektromos töltés. 

Mindennapi tapasztalatok (von-

zás, taszítás, pattogás, szikrázás 

A tanuló ismerje az elektrosztati-

kus alapjelenségeket, pozitív és 

negatív elektromos tulajdonságú 

részecskéket, ezek szerepét az 

elektromos állapot létrejöttében, , 

az elektromos megosztás jelensé-

gét. Tudjon ezek alapján egyszerű 

Kémia: elektron, pro-

ton, elektromos töltés, 

az atom felépítése, 

elektrosztatikus köl-

csönhatások, kristály-

rácsok szerkezete. Kö-



708 

 

öltözködésnél, fésülködésnél, fé-

mek érintésénél). 

Vezetők, szigetelők, földelés. 

Miért vonzza az elektromos test 

a semleges testeket? 

A fénymásoló, lézernyomtató 

működése. 

Légköri elektromosság, a villám, 

védekezés a villámcsapás ellen.  

kísérleteket, jelenségeket értel-

mezni. 

tés, polaritás, moleku-

lák polaritása, fémes 

kötés, fémek elektro-

mos vezetése. 

 

Matematika: egyenes 

és fordított arányosság, 

alapműveletek, egyen-

letrendezés, számok 

normálalakja, vektorok 

függvények. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: balesetvé-

delem, földelés. 

Coulomb törvénye. 

(az első mennyiségi összefüggés 

az elektromosságtan történeté-

ben) 

Az elektromos és gravitációs köl-

csönhatás összehasonlítása. 

A töltés, mint az elektromos álla-

pot mennyiségi jellemzője és 

mértékegysége. 

A töltésmegmaradás törvénye. 

Ismerje a Coulomb-féle erőtör-

vényt, értse a töltés mennyiségi 

fogalmát és a töltésmegmaradás 

törvényét.  

Az elektromos(mező) mint a köl-

csönhatás közvetítője. 

Kieg.: A szuperpozíció elve. 

Az elektromos térerősség,  mint 

az elektromos mezőt jellemző 

vektormennyiség; a tér szerkezet-

ének szemléltetése erővonalakkal. 

A homogén elektromos mező. 

Kieg.: Az elektromos fluxus. 

Az elektromos mező munkája ho-

mogén mezőben. Az elektromos 

feszültség fogalma. 

Feszültségértékek a gyakorlatban. 

Kieg.: A potenciál, ekvipotenciá-

lis felületek. 

Ismerje a mező fogalmát, és léte-

zését fogadja el anyagi objektum-

ként. Tudja, hogy a sztatikus 

elektromos mező forrása/i az 

elektromos tulajdonságú részecs-

kék.  

Ismerje a mezőt jellemző térerős-

séget, értse az erővonalak jelenté-

sét. 

Ismerje a homogén elektromos 

mező fogalmát és jellemzését. 

Ismerje az elektromos feszültség 

fogalmát. 

Tudja, hogy a töltés mozgatása 

során végzett munka nem függ az 

úttól, csak a kezdeti és végállapo-

tok helyzetétől. 

Legyen képes homogén elektro-

mos térrel kapcsolatos elemi fel-

adatok megoldására. 
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Töltés eloszlása fémes vezetőn. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: csúcshatás, villámhárító, 

elektromos koromleválasztó. 

Benjamin Franklin  munkássága. 

Segner-kerék, Segner János And-

rás. 

Faraday-kalitka, árnyékolás.  

Miért véd az autó karosszériája 

a villámtól? Vezetékek elektro-

mos zavarvédelme.  

Az emberi test elektromos feltöl-

tődésének következménye. 

Tudja, hogy a fémre felvitt tölté-

sek a felületen helyezkednek el. 

Ismerje az elektromos csúcshatás 

jelenségét, a Faraday-kalitka és 

a villámhárító működését, vala-

mint  gyakorlati jelentőségét.  

A kapacitás fogalma. 

A síkkondenzátor kapacitása. 

Kondenzátorok kapcsolása. 

A kondenzátor energiája. 

Az elektromos mező energiája. 

Kondenzátorok gyakorlati alkal-

mazásai (vaku, defibrillátor).  

Ismerje a kapacitás fogalmát, 

a síkkondenzátor terét.  

Tudja értelmezni kondenzátorok 

soros és párhuzamos kapcsolását. 

Egyszerű kísérletek alapján tudja 

értelmezni, hogy a feltöltött kon-

denzátornak, azaz a kondenzátor 

elektromos terének energiája van. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos tulajdonság, elektromos állapot. Töltés, elektromos mező, tér-

erősség, erővonalrendszer, feszültség, potenciál, kondenzátor, az elektro-

mos mező energiája. 

 

 

 

2. A mozgó töltések – egyenáram  

Célok és feladatok 

– Közelebb hozni a fizikát a tanulókhoz az elektromosság tanítása közben megvalósítható kísérletek 

bemutatásával, értelmezésével és tanulói kísérletek, mérések lehetőségének biztosításával. 

– Bővíteni a tanulóknak az anyag két fajtájával (a részecskeszerkezetű és mező) kapcsolatos tudását. 

– Annak tudatosítása, hogy az áramköri folyamatoknál is teljesül a töltés- és az energia-megmaradás 

törvénye. 

– A klasszikus fizikai modellszerű gondolkodás gyakorlása a különböző vezetési típusok és a vezetők 

ellenállásának értelmezése kapcsán.  

– Konkrét esetekben megmutatni, és ezzel tudatosítani, hogy a modellek használatának, valamint a 

fizikai törvényeknek érvényességi határa van (pl. szupravezetés). 

– A jelenségek értelmezésével, azok érzékszerveinkkel közvetlenül fel nem ismerhető okokkal történő 

magyarázatával fejleszteni a tanulók absztrakciós képességét, fantáziáját; gondolkodtató 

kérdésekkel és számításos feladatokkal logikus gondolkodásra nevelni és elmélyíteni a tanultakat. 

– Történelmi korokhoz és társadalmi, gazdasági igényekhez kapcsolva bemutatni az 

elektromosságtani ismeretek fejlődését. 
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– A mező fogalmának elmélyítése a mágneses mező vizsgálata, valamint a mágneses és elektromos 

mező kölcsönhatásának megismerése által.  

– Az elektromos és mágneses mező jellemzési módjainak összehasonlítása, az analógia 

lehetőségeinek kihasználása, az eltérések indoklása révén az összehasonlító, megkülönböztető, 

rendszerező képességek fejlesztése. 

– A tanult ismeretek széles körű gyakorlati szerepének és használhatóságának bemutatásával 

tudatosítani a fizika és általában a tudomány jelentőségét a társadalom, a gazdaság, az 

energiatakarékosság, a környezetvédelem területén és az egyén életében. 

– A kerettanterv az elektromosságtani fejezetekre  –  a hőtannal ellentétben – a korábbiaknál 

lényegesen  kevesebb óraszámot biztosít. Ezért a tananyag megnyugtató feldolgozásához ajánlott  a 

kerettantervi órakeretet kissé átcsoportosítani, esetleg a szabad órakeretből is a kötelező tananyag 

feldolgozására, elmélyítésére fordítani. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 1. A mozgó töltések – egyenáram – vezetési típusok 
Órakeret  

20 óra(+3) 

Előzetes tudás Telep (áramforrás), áramkör, fogyasztó, áramerősség, feszültség. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az egyenáram értelmezése mint, az elektromos tulajdonságú részecskék 

áramlása. Az elektromos áram jellemzése hatásain keresztül (hőhatás, 

mágneses, vegyi és biológiai hatás). Az elméleten alapuló gyakorlati is-

meretek kialakítása (egyszerű hálózatok ismerete, ezekkel kapcsolatos 

egyszerű számítások, telepek, akkumulátorok, elektromágnesek, moto-

rok). Az energiatudatos, egészségtudatos és környezettudatos magatartás 

fejlesztése. 

 

 

 

 

 

 

Problémák, jelenségek, gya-

korlati alkalmazások, ismere-

tek 

Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromos áram fogalma, 

kapcsolata a fémes vezetőkben 

zajló elektromos tulajdonságú ré-

szecskék rendezett töltés mozgá-

sával.  

A zárt áramkör. 

A tanuló ismerje az elektromos 

áram fogalmát, az áramerősség 

mértékegységét, az áramerősség 

és feszültség mérését. Tudja, hogy 

az egyenáramú áramforrások fe-

szültségét, pólusainak polaritását 

nem elektromos jellegű belső fo-

lyamatok (gyakran töltésátrende-

ződéssel járó kémiai vagy más fo-

lyamatok) biztosítják. 

Kémia: elektromos 

áram, elektromos veze-

tés, rácstípusok tulaj-

donságai és azok 

anyagszerkezeti ma-

gyarázata. 
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Jelenségek, alkalmazások: 

Volta-oszlop, laposelem, rúd-

elem. 

Volta és Ampère munkásságának 

jelentősége. 

Ismerje az elektromos áramkör 

legfontosabb részeit, az áramkör 

ábrázolását kapcsolási rajzon.  

Galvánelemek műkö-

dése, elektromotoros 

erő. 

Ionos vegyületek elekt-

romos vezetése olva-

dékban és oldatban, 

elektrolízis. 

Vas mágneses tulaj-

donsága. 

Matematika: alapmű-

veletek, egyenletrende-

zés, számok normál-

alakja, egyenes arány. 

. 

Biológia- egészségtan: 

Az emberi test áramve-

zetése, áramütés ha-

tása, hazugságvizsgáló, 

orvosi diagnosztika és 

terápiás kezelések. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: áram bioló-

giai hatása, elektromos 

áram a háztartásban, 

biztosíték, fogyasztás-

mérők, balesetvéde-

lem. 

Világítás fejlődése és 

korszerű világítási esz-

közök. 

Ohm törvénye, áram- és feszült-

ségmérés.  Analóg és digitális 

mérőműszerek használata. 

 

Fogyasztók (vezetékek)  

ellenállása. Fajlagos ellenállás. 

Fémek elektromos vezetése. 

Jelenség: szupravezetés. 

Az elektromos mező munkája az 

áramkörben. Az elektromos tel-

jesítmény. 

Az elektromos áram hőhatása. 

Fogyasztók a háztartásban, fo-

gyasztásmérés, az energiatakaré-

kosság lehetőségei. 

Költségtakarékos világítás   

(hagyományos izzó, halogén-

lámpa, kompakt fénycső, LED-

lámpa összehasonlítása) 

Tudja Ohm törvényét. Legyen ké-

pes egyszerű számításokat vé-

gezni Ohm törvénye alapján. 

 

Ismerje az elektromos ellenállás 

mindhárom jelentését (test, annak 

egy tulajdonsága, és az azt jel-

lemző mennyiség), fajlagos ellen-

állás fogalmát, mértékegységét és 

mérésének módját. 

Legyen kvalitatív képe a fémek 

elektromos ellenállásának klasszi-

kus értelmezéséről. 

Tudja értelmezni az elektromos 

áram teljesítményét, munkáját. 

Legyen képes egyszerű számítá-

sok elvégzésére. Tudja értelmezni 

a fogyasztókon feltüntetett telje-

sítményadatokat. Az energiataka-

rékosság fontosságának bemuta-

tása. 

Összetett hálózatok.  

Ellenállások kapcsolása. Az 

eredő ellenállás fogalma, számí-

tása. 

Ohm törvénye teljes áramkörre. 

Elektromotoros erő (üresjárási 

feszültség)  kapocsfeszültség, 

a belső ellenállás fogalma. 

Tudja a hálózatok törvényeit al-

kalmazni ellenállás-kapcsolások 

eredőjének számítása során.  

Ismerje a telepet jellemző elektro-

motoros erő (ürejárási feszültség) 

és a belső ellenállás fogalmát, 

Ohm törvényét teljes áramkörre. 
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Az áram vegyi hatása. 

Kémiai áramforrások. 

Az áram biológiai hatása. 

Tudja, hogy az elektrolitokban 

mozgó ionok jelentik az áramot. 

Ismerje az elektrolízis fogalmát, 

néhány gyakorlati alkalmazását. 

Értse, hogy az áram vegyi hatása 

és az élő szervezeteket gyógyító és 

károsító hatása között összefüggés 

van.  

Ismerje az alapvető elektromos 

érintésvédelmi szabályokat és 

azokat a gyakorlatban is tartsa be. 

Ismerje az elemek, akkumulátorok 

főbb jellemzőit és használatuk 

alapelveit. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Környezetvédelem. 

 

Informatika: mikro-

elektronikai áramkö-

rök, mágneses informá-

ciórögzítés. 

Mágneses mező (permanens 

mágnesek). 

Az egyenáram mágneses hatása. 

Áram és mágnes kölcsönhatása.  

Egyenes vezetőben folyó egyen-

áram mágneses mezőjének vizs-

gálata. A mágneses mezőt jel-

lemző indukcióvektor fogalma, 

mágneses indukcióvonalak, 

mágneses fluxus. 

A vasmag (ferromágneses kö-

zeg) szerepe a mágneses hatás 

szempontjából. Az áramjárta ve-

zetőt érő erőhatás mágneses me-

zőben. 

Az elektromágnes és gyakorlati 

alkalmazásai (elektromágneses 

daru, relé, hangszóró. 

Az elektromotor működése. 

Permanens mágnesek kölcsönha-

tása, a mágnesek tere. 

Tudja bemutatni az áram mágne-

ses terét egyszerű kísérlettel. 

Ismerje a tér jellemzésére alkal-

mas mágneses indukcióvektor fo-

galmát.  

Legyen képes a mágneses és az 

elektromos mező jellemzőinek 

összehasonlítására, a hasonlósá-

gok és különbségek bemutatására. 

 

Tudja értelmezni az áramra ható 

erőt mágneses térben. 

Ismerje az egyenáramú motor mű-

ködésének elvét.  

 

Lorentz-erő – mágneses tér ha-

tása mozgó szabad töltésekre. 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát és 

tudja alkalmazni néhány jelenség 

értelmezésére (katódsugárcső, 

ciklotron, sarki fény). 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

Áramkör, ellenállás, fajlagos ellenállás, az egyenáram teljesítménye és mun-

kája, elektromotoros erő, belső ellenállás, az elektromos áram hatásai (hő, 

kémiai, biológiai, mágneses), elektromágnes, Lorentz-erő, elektromotor. 
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3. Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelenségek, gáztörvények 

 

Célok és feladatok 

– Hőtani alapjelenségek törvényszerűségeinek bemutatása és alkalmazása a gyakorlatban. A 

hőtani jelenségek hasznos és káros megjelenése környezetünkben, ezeknek praktikus alkal-

mazása, illetve ezekhez való alkalmazkodás a mindennapi gyakorlatunkban. 

– Az élőlények szubjektív hőérzete mint a hőmérséklet fogalmának előkészítése, majd az ob-

jektív fogalom egzakt bevezetése, mérésének hőtáguláson alapuló tárgyalása. 

– Megismertetni és definiálni a gázok állapothatározóit, mint a gáz adott állapotának egyér-

telmű jellemzőit. Törvényszerű összefüggések feltárása kísérleti úton a gázok állapothatá-

rozói között. A speciális állapotváltozások ábrázolása a p–V diagramon. Az állapotváltozá-

sok felismerése és megfigyeltetése a gyakorlati életben. 

– Az ideális gáz mint elméleti modell bevezetése, új (praktikus) hőmérsékleti skála (Kelvin-

skála) bevezetését teszi lehetővé.  

– A Kelvin-skála abszolút jellege, a Kelvin- és Celsius-skála közötti kapcsolat alkalmazása 

egyszerű feladatok megoldásánál. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
3. Hőhatások és állapotváltozások – hőtani alapjelensé-

gek, gáztörvények 

Órakeret 

8 óra(+1) 

Előzetes tudás 

A hőérzet szubjektív és relatív jellege. Hőmérséklet, hőmérséklet mé-

rése.  

 A gázokról kémiából tanult ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hőtágulás tárgyalása, a jelenség mint a klasszikus hőmérsékletmérés-

nek  alapjelensége. A gázok anyagi minőségtől független hőtágulásán 

alapuló Kelvin-féle „abszolút” hőmérsékleti skála bevezetése. Gázok ál-

lapotjelzői közt fennálló összefüggések kísérleti és elméleti vizsgálata.  

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A hőmérséklet, hőmérők, hőmér-

sékleti skálák. 

Milyen a jó hőmérő, hogyan nö-

velhető a pontossága? 

Hőtágulás. 

Szilárd anyagok lineáris, felületi 

és térfogati hőtágulása. 

Ismerje a tanuló a hőmérséklet-

mérésre leginkább elterjedt Cel-

sius-skálát, néhány gyakorlatban 

használt hőmérő működési elvét. 

Legyen gyakorlata hőmérsékleti 

grafikonok olvasásában. 

Ismerje a hőtágulás jelenségét szi-

lárd anyagok és folyadékok ese-

tén. Tudja a hőtágulás jelentősé-

gét a köznapi életben, ismerje a 

Kémia: a gáz fogalma 

és az állapothatározók 

közötti összefüggések: 

Avogadro törvénye, 

moláris térfogat,  

 

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 
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Folyadékok térfogati hőtágulása. 

Csökken vagy növekszik a táguló 

fémlemezben vágott köralakú 

nyílás? Hogyan változik az edé-

nyek űrtartalma a hőtáguláskor? 

 

víz különleges hőtágulási sajátos-

ságát, és szerepét az élővilágban. 

ábrázolás, egyenletren-

dezés, exponenciális 

függvény. Biológia–

egészségtan: 

Víziállatok élete télen 

a befagyott tavakban, 

folyókban. 

Testnevelés és sport: 

sport nagy magassá-

gokban (hegymászás, 

ejtőernyőzés), sporto-

lás a mélyben (búvár-

kodás). 

 

Biológia–egészségtan: 

keszonbetegség, hegyi 

betegség, madarak re-

pülése. 

 

Földrajz: széltérképek, 

nyomástérképek, hő-

térképek, áramlások. 

Gázok állapotjelzői, összefüggé-

seik 

Boyle–Mariotte-törvény, Gay–

Lussac-törvények. 

 

A Kelvin-féle gázhőmérsékleti 

skála.  

Ismerje a tanuló a gázok alapvető 

állapotjelzőit, az állapotjelzők kö-

zötti páronként kimérhető össze-

függéseket. 

Ismerje a Kelvin-féle hőmérsék-

leti skálát, és legyen képes a két 

alapvető hőmérsékleti skála közti 

átszámításokra. Tudja értelmezni 

az abszolút nulla fok jelentését. 

Tudja, hogy a gázok döntő több-

sége átlagos körülmények között 

(normál légnyomás, nem túl ala-

csony hőmérséklet) az anyagi mi-

nőségüktől függetlenül hasonló 

fizikai sajátságokat mutat. Is-

merje az ideális gáz fogalmát, és 

az ideális gázok állapotjelzői kö-

zött felírható speciális összefüg-

géseket, az egyesített gáztör-

vényt, és tudjon ennek segítségé-

vel egyszerű feladatokat megol-

dani. 

Az ideális gáz állapotegyenlete. 

Lehetséges-e, hogy a gáznak csak 

egyetlen állapotjelzője változ-

zon? 

Tudja a gázok állapotegyenletét 

mint az állapotjelzők közt fenn-

álló általános összefüggést. 

Ismerje az izoterm, izochor és 

izobár, állapotváltozások össze-

függéseit mint az állapotegyenlet 

speciális eseteit. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hőmérséklet, hőmérsékletmérés, hőmérsékleti skála, lineáris és térfogati 

hőtágulás, állapotegyenlet, egyesített gáztörvény, állapotváltozás, izoc-

hor, izoterm, izobár változás, Kelvin-skála. 

 

4. Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása – A molekuláris hőel-

mélet elemei 

Célok és feladatok 
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– Az ideális gáz állapotváltozásai törvényszerűségeinek értelmezése a gázok golyómodellje 

alapján. 

– A gáztörvények univerzális jellegének értelmezése a gázrészecskék mint szerkezet nélküli 

golyók egyformasága alapján. 

– A gázok részecskemodelljének sikeres működése mint a 19. századi atomhipotézis egyik 

első megerősítésének bemutatása. 

– A gázok belső energiájának összekapcsolása a gázrészecskék rendezetlen mozgásával. A 

belső energia mint a kaotikus mozgás mérhető jellemzője. 

– A belső energia és a hőmérséklet, a hőközlés kapcsolata, az I. főtétel megértésének előké-

szítése. 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
4. Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása – 

A molekuláris hőelmélet elemei 

Órakeret 

4 óra  

Előzetes tudás 

Az anyag atomos szerkezete, az anyag golyómodellje, gázok nyomása, 

rugalmas ütközés, lendületváltozás, mozgási energia, kémiai részecskék 

tömege. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az ideális gáz modelljének jellemzői. A gázok makroszkopikus jellem-

zőinek értelmezése a modell alapján, a nyomás, hőmérséklet – átlagos 

kinetikus energia, „belső energia”. A melegítés hatására fellépő hőmér-

séklet növekedésének és a belső energia változásának a modellre alapo-

zott fogalmi összekapcsolása révén a hőtan főtételek megértésének elő-

készítése. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ideális gáz kinetikus modellje. A tanuló ismerje a gázok univer-

zális tulajdonságait magyarázó ré-

szecskemodellt. 

Kémia: gázok tulaj-

donságai, ideális gáz. 

A gáz nyomásának és hőmérsék-

letének értelmezése. 

Értse a gáz nyomásának és hő-

mérsékletének a modellből kapott 

szemléletes magyarázatát.  

Az ekvipartíció tétele, a részecs-

kék szabadsági fokának fo-

galma. 

Gázok moláris és fajlagos hőka-

pacitása.  

Ismerje az ekvipartíció-tételt, a 

gázrészecskék átlagos kinetikus 

energiája és a hőmérséklet közti 

kapcsolatot. Lássa, hogy a gázok 

melegítése során a gáz részecské-

inek összenergiája nő, a melegítés 

lényege energiaátadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modellalkotás, kinetikus gázmodell, nyomás, hőmérséklet, átlagos kineti-

kus energia, ekvipartíció. 
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5. Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 

Célok és feladatok 

– Bemutatni a testek belső energiájának rendezetlen és rendezett megváltoztatási módjait. A 

külső mechanikai munkavégzés és a hőközlés egyenértékűségének szemléltetése gyakorlati 

példákon keresztül. 

– A hőtan I. főtételének szóbeli és mennyiségi megfogalmazása. 

– Az I. főtételnek mint az energiamegmaradás általánosításának bemutatása. 

– A gázok tárgyalt speciális állapotváltozásainak energetikai vizsgálata az I. főtétel alapján.  

– A hőtani folyamatok és a „súrlódásmentes” mechanikai jelenségek lefolyásának összeha-

sonlítása. A reverzibilitás és az irreverzibilitás fogalmának gyakorlati példákon való szem-

léltetése.  A hőtan II. főtételének megfogalmazása.  

– A hőerőgépek hatásfoka, elvi korlátainak bemutatása. Az örökmozgók („tökéletes hőerőgé-

pek”) elvi lehetetlenségének szemléltetése gyakorlati példákon.  

– Felhívni a figyelmet a gyakorlati életben gyakran tapasztalható áltudományos próbálkozá-

sokra. 

– A főtételek univerzális – a természettudományok mindegyikére érvényes – jellegének be-

mutatása konkrét eseteken keresztül. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 5. Energia, hő és munka – a hőtan főtételei 

Órakeret  

10 óra(+1) 

 

Előzetes tudás Munka, kinetikus energia, energiamegmaradás, hőmérséklet, melegítés.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A hőtan főtételeinek tárgyalása során annak megértetése, hogy a termé-

szetben lejátszódó folyamatokat általános törvények írják le. Az energia-

fogalom általánosítása, az energiamegmaradás törvényének kiterjesztése. 

A termodinamikai gépek működésének értelmezése, a termodinamikai 

hatásfok korlátos voltának megértetése. Annak elfogadtatása, hogy ener-

gia befektetése nélkül nem működik egyetlen gép, berendezés sem, sem 

elsőfajú, sem pedig másodfajú örökmozgók nem léteznek. A hőtani főté-

telek univerzális (a természettudományokra általánosan érvényes) tartal-

mának bemutatása. 
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Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Melegítés munkavégzéssel. 

(Az ősember tűzgyújtása, jármű-

vek fékberendezésének túlmele-

gedése, a világűrből érkező tes-

tek: űrhajók, meteoritok „hulló-

csillagok” felmelegedése stb. 

A belső energia fogalmának ki-

alakítása. 

A belső energia megváltoztatásá-

nak módjai.  

Tudja, hogy a melegítés lényege 

az állapotváltozás ,energiaátadás, 

és hogy nincs „hőanyag”! 

Ismerje a tanuló a belső energia 

fogalmát mint a gázrészecskék 

mozgási energiájának összegét. 

Tudja, hogy a belső energia mele-

gítéssel és/vagy munkavégzéssel 

változtatható meg. 

Kémia: exoterm és en-

dotem folyamatok, ter-

mokémia, Hess- tétel, 

kötési energia, reak-

cióhő, égéshő, elektro-

lízis. 

Gyors és lassú égés, 

tápanyag, energiatarta-

lom (ATP), a kémiai 

reakciók iránya, meg-

fordítható folyamatok, 

kémiai egyensúlyok, 

stacionárius állapot, 

élelmiszer-kémia. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Folyamatos 

technológiai fejleszté-

sek, innováció. 

Hőerőművek gazdasá-

gos működtetése és 

környezetvédelme. 

 

Földrajz: környezetvé-

delem, a megújuló és 

nem 

megújuló energia fo-

galma. 

 

Biológia–egészségtan: 

az „éltető Nap”, élő 

szervezetek hőháztar-

tása, öltözködés, állat-

tartás. 

 

A termodinamika I. főtétele. 

Hogyan melegítheti fel a kovács 

a megmunkálandó vasdarabot, ha 

elfogyott a tüzelője? 

Hűlhet-e a gáz, ha melegítjük? 

Lásd szén-dioxid patron becsava-

rását! 

Alkalmazások konkrét fizikai, ké-

miai, biológiai példákon. 

Egyszerű számítások. 

Ismerje a termodinamika I. főtéte-

lét mint az energiamegmaradás 

általánosított megfogalmazását. 

Az I. főtétel alapján tudja energe-

tikai szempontból értelmezni a 

gázok korábban tanult speciális 

állapotváltozásait. Kvalitatív pél-

dák alapján fogadja el, hogy az I. 

főtétel általános természeti tör-

vény, amely fizikai, kémiai, bio-

lógiai, geológiai folyamatokra 

egyaránt érvényes. 

Hőerőgép. 

Ideális gázzal végzett körfolya-

matok. 

A hőerőgépek hatásfoka. 

Miért sokkal jobb hatásfokú egy 

elektromos autó, mint egy benzin-

nel működő? 

Az élő szervezet hőerőgépszerű 

működése. 

A favágók sok zsíros ételt esznek, 

még sem híznak el, vajon miért? 

Gázok körfolyamatainak elméleti 

vizsgálata alapján értse meg a hő-

erőgép, hűtőgép, hőszivattyú mű-

ködésének alapelvét. Tudja, hogy 

a hőerőgépek hatásfoka lényege-

sen kisebb mint 100%. Tudja kva-

litatív szinten alkalmazni a főté-

telt a gyakorlatban használt hő-

erőgépek, működő modellek 

energetikai magyarázatára. Ener-

getikai szempontból lássa a lé-

nyegi hasonlóságot a hőerőgépek 

és az élő szervezetek működése 

között. 

Az „örökmozgó” lehetetlensége. 

Higgyünk-e a vízzel működő autó 

létezésében? 

Tudja, hogy „örökmozgó” („ener-

giabetáplálás” nélküli hőerőgép) 

nem létezhet! Másodfokú sem: 

nincs 100%-os hatásfokú hőerő-

gép. 
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A természeti folyamatok iránya. 

Lehetséges-e Balaton befagyása-

kor felszabaduló hővel lakást fű-

teni? 

A spontán termikus folyamatok 

iránya, a folyamatok megfordítá-

sának lehetősége. 

Felemelkedhet-e a földről egy 

kezdetben forró vasgolyó, hűlés 

közben? 

Ismerje a reverzibilis és irreverzi-

bilis változások fogalmát. Tudja, 

hogy a természetben az irreverzi-

bilitás a meghatározó. 

Kísérleti tapasztalatok alapján 

lássa, hogy különböző hőmérsék-

letű testek közti termikus köl-

csönhatás iránya meghatározott: a 

magasabb hőmérsékletű test ener-

giája csökken az alacsonyabb hő-

mérsékletűé pedig nő; a folyamat 

addig tart, amíg a hőmérsékletek 

ki nem egyenlítődnek. A spontán 

folyamat iránya csak „energia be-

fektetés” árán változtatható meg. 

Magyar nyelv és iroda-

lom; idegen nyelvek: 

Madách Imre??, Tom 

Stoppard???. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek; vizuális kul-

túra: a Nap kitüntetett 

szerepe a mitológiában 

és a művészetekben. A 

beruházás megtérü-

lése, megtérülési idő, 

takarékosság. 

 

Filozófia; magyar 

nyelv és irodalom: Ma-

dách: Az ember tragé-

diája, eszkimó szín, a 

Nap kihűl, az élet el-

pusztul. 

A termodinamika II. főtétele. Ismerje a hőtan II. főtételét, annak 

többféle megfogalmazását és 

tudja, hogy kimondása tapaszta-

lati alapon történik. Tudja, hogy a 

hőtan II. főtétele általános termé-

szettörvény, a fizikán túl minden 

természettudomány és a műszaki 

tudományok is alapvetőnek tekin-

tik. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Főtételek, hőerőgépek, reverzibilitás, irreverzibilitás, elsőfajú és másodfajú 

örökmozgó. 

 

 

6. Hőfelvétel hőmérséklet-változás nélkül – halmazállapot-változások 

Célok és feladatok 

– Halmazállapot-változások áttekintése. Anyagszerkezettel összefüggő energetikai elemzése. 

Halmazállapot-változások jelentőségének bemutatása a természetben, és a gyakorlati élet-

ben való alkalmazása (távfűtés stb.). 

– A víz fagyáskor bekövetkező térfogatváltozásának gyakorlati és élettani vonatkozásainak 

tárgyalása. Az emberi tevékenység alkalmazkodása a tapasztalt törvényszerűséghez. 

– A környezetünkben lévő anyagok megszokott, és szokatlan halmazállapot – formáinak be-

mutatása –  (gáz-halmazállapotú levegő, folyékony nitrogén, szilárd szén-dioxid stb.) 
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A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
6. Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül – hal-

mazállapot-változások 

Órakeret 

5 óra(+1) 

Előzetes tudás Halmazállapotok anyagszerkezeti jellemzői , a hőtan főtételei. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A halmazállapotok jellemző tulajdonságainak és a halmazállapot-válto-

zások energetikai hátterének tárgyalása, bemutatása. A halmazállapot-

változásokkal kapcsolatos mindennapi jelenségek értelmezése a fiziká-

ban és a társ-természettudományok területén is.  

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A halmazállapotok makroszkopi-

kus jellemzése, energetika és 

mikroszerkezeti értelmezése. 

Miért folyik ki a víz a felfordított 

pohárból, és miért marad pohár 

alakú a benne megfagyott, de már 

olvadó jéghenger, ha kiborítjuk?  

Melegít-e a jegesedő Balaton? 

Hova lesz a fagyáskor elvont hő? 

A tanuló tudja, hogy az anyag kü-

lönböző halmazállapotait (szilárd, 

folyadék- és gázállapot) mak-

roszkopikus fizikai tulajdonsá-

gaik alapján jellemezni. Lássa, 

hogy ugyanazon anyag különböző 

halmazállapotai esetén a belső-

energia-értékek különböznek, a 

halmazállapot megváltoztatása  

mindig energianövekedéssel vagy 

energiacsökkenéssel járó folya-

mat.  

Matematika: a függ-

vény fogalma, grafikus 

ábrázolás, konstans 

függvény 

Egyenletrendezés. 

 

Kémia: halmazállapo-

tok és halmazállapot-

változások, exoterm és 

endoterm folyamatok, 

kötési energia, képző-

déshő, reakcióhő, 

üzemanyagok égése, 

elektrolízis. 

Biológia-egészségtan: 

a táplálkozás alapvető 

biológiai folyamatai, 

ökológia, az „éltető 

Nap”, hőháztartás, öl-

tözködés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: folyamatos 

technológiai fejleszté-

sek, innováció. 

 

Az olvadás és a fagyás jellemzői. 

A halmazállapot-változás energe-

tikai értelmezése.  

Jelenségek, alkalmazások: 

A hűtés mértéke és a hűtési sebes-

ség meghatározza a megszilár-

duló anyag mikro-szerkezetét és 

ezen keresztül sok tulajdonságát. 

Fontos a kohászatban, mirelitipar-

ban. Ha a hűlés túl gyors, nincs 

kristályosodás – az olvadék üveg-

ként szilárdul meg, nincs sejtron-

csolódás. 

Ismerje az olvadás, fagyás fogal-

mát, jellemző mennyiségeit  (ol-

vadáspont, olvadáshő). Legyen 

képes egyszerű, halmazállapot-

változással járó kalorikus felada-

tok megoldására. Ismerje a fagyás 

és olvadás szerepét a mindennapi 

életben. 

Párolgás és lecsapódás (forrás). Ismerje a párolgás, forrás, lecsa-

pódás, szublimáció, deszublimá-

ció jelenségét, mennyiségi jellem-
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A párolgás (forrás), lecsapódás 

jellemzői. Halmazállapot-válto-

zások a természetben. A halmaz-

állapot-változás energetikai értel-

mezése. 

Jelenségek, alkalmazások: 

a „kuktafazék” működése (a for-

ráspont nyomásfüggése), a párol-

gás hűtő hatása, szublimáció, de-

szublimáció desztilláció, szárítás, 

kámfor, szilárd szagtalanítók, naf-

talin alkalmazása háztartásban, 

csapadékformák. 

zőit. Legyen képes egyszerű szá-

mítások elvégzésére, a jelenségek 

felismerésére a hétköznapi élet-

ben (időjárás). Ismerje a forrás-

pont nyomásfüggésének gyakor-

lati jelentőségét és annak alkal-

mazását. 

Legyen képes egyszerű, halmaz-

állapot-változással járó kalorikus 

numerikus feladatok megoldására 

(számítással). 

Földrajz: környezetvé-

delem, a megújuló és 

nem megújuló energia 

fogalma. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmazállapot (gáz, folyadék, szilárd), halmazállapot-változás (olvadás, 

fagyás, párolgás, lecsapódás, szublimáció, deszublimáció, forrás). 

 

 

7. Mindennapok hőtana 

Célok és feladatok 

– A fizika és a környezetünkben előforduló hőjelenségek kapcsolatának, az ezekre vonatkozó 

fizikai ismeretek hasznosságának tudatosítása. 

– Társadalmunkban előforduló aktuális eseményeknek (megújuló energia program, gázveze-

ték-építés stb), háztartási tevékenységünknek elemző vizsgálata a tanult hőtani ismeretek 

alapján.  

– Önálló  projektmunka tervezése, végzése és bemutatása a modern információforrások és 

segédeszközök (internet, számítógépes projektor stb.) felhasználásával. 

– A választott és kijelölt témák feldolgozásában az egyéni és csoportmunka vegyes alkalma-

zása. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 7. Mindennapok hőtana 
Órakeret 

4  óra  

Előzetes tudás Az eddig tanult hőtani ismeretek és tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fizika és a mindennapi jelenségek kapcsolatának, a fizikai ismeretek 

hasznosságának tudatosítása. Kis csoportos projektmunka otthoni, inter-

netes és könyvtári témakutatással, adatgyűjtéssel, kísérletezés tanári irá-

nyítással. A csoportok eredményeinek bemutatása, közös tanórai megvi-

tatása, értékelése. 
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Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Feldolgozásra ajánlott témák: 

 Halmazállapot-változások 

a természetben. 

 Korszerű fűtés, hőszigetelés 

a lakásban. 

 Hőkamerás felvételek. 

 Hogyan készít meleg vizet 

a napkollektor. 

 Hőtan a konyhában. 

 Naperőmű. 

 A vízerőmű és a hőerőmű ösz-

szehasonlító vizsgálata. 

 Az élő szervezet mint termo-

dinamikai gép. 

 Az UV és az IR sugárzás  élet-

tani hatása. 

 Látszólagos „örökmozgók” 

működésének vizsgálata. 

Kísérleti munka tervezése cso-

portmunkában, a feladatok felosz-

tása. 

A kísérletek megtervezése, a mé-

rések elvégzése, az eredmények 

rögzítése. 

Az eredmények nyilvános bemu-

tatása kiselőadások, kísérleti be-

mutató formájában.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: takarékos-

ság, az autók hűtési 

rendszerének téli véd-

elme. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: beruházás 

megtérülése, megtérü-

lési idő. 

Biológia–egészségtan: 

táplálkozás, ökológiai 

problémák. A hajszál-

csövesség szerepe nö-

vényeknél, a levegő 

páratartalmának hatása 

az élőlényekre, fagykár 

a gyümölcsösökben, 

üvegházhatás, a vér-

nyomásra ható ténye-

zők. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

Madách Imre: Az em-

ber tragédiája (eszkimó 

szín). 

Kulcsfogalmak/ fogalmak A hőtani tematikai egységek kulcsfogalmai. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 

10. évfolyam végén  továbbhaladás feltétele: 

 

Folyadékok és gázok sztatikájának és áramlásának alapjelenségei és ezek 

felismerése a gyakorlati életben. 

Az elektrosztatika alapjelenségei és fogalmai, az elektromos és a mágne-

ses mező fizikai objektumként való elfogadása. Az áramokkal kapcsolatos 

alapismeretek és azok gyakorlati alkalmazásai, egyszerű feladatok megol-

dása. 

A gázok makroszkopikus állapotjelzői és összefüggéseik, az ideális gáz 

golyómodellje, a nyomás és a hőmérséklet kinetikus értelmezése golyó-

modellel. 
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Hőtani alapfogalmak, a hőtan főtételei, hőerőgépek elemi szintű, de alkal-

mazni képes ismerete. 

 Annak felismerése, hogy gépeink működtetése és az élő szervezetek mű-

ködése is energiacsökkenéssel járó folyamat, ezért tartósan, csak energia 

„befektetése árán” valósíthatók meg. Mivel ezekben nem csak a cél szem-

pontjából elengedhetetlen változások vannak, a befektetett energia jelen-

tős része „elvész”, a működésben nem hasznosul, ezért a „tökéletes hőerő-

gép” és „örökmozgó” létezése elvileg kizárt. 

 

Mindennapi környezetünk hőtani vonatkozásainak ismerete.  

Az energiatudatosság fejlődése 
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11. tanév 
 

Célok és feladatok 

A képzés második szakasza a matematikailag igényesebb mechanikai és elektrodinamikai 

tartalmakat (rezgések, indukció, elektromágneses rezgések, hullámok), az optikát és a modern 

fizika két nagy témakörét: a héj- és magfizikát, valamint a csillagászat-asztrofizikát dolgozza 

fel. A mechanikai, elektrodinamika és az optika esetén a jelenségek és a törvények megismeré-

sén az érdekességek és a gyakorlati alkalmazásokon túl fontos az alapszintű feladat- és problé-

mamegoldás. A modern fizikában a hangsúly a jelenségeken, gyakorlati vonatkozásokon van. 

Az atommodellek fejlődésének bemutatása jó lehetőséget ad a fizikai törvények feltárásában 

alapvető modellezés lényegének koncentrált bemutatására. Az atomszerkezetek megismerésén 

keresztül jól kapcsolható a fizikai és a kémiai ismeretanyag, illetve megtárgyalható a kémiai 

kötésekkel összetartott kristályos és cseppfolyós anyagok mikroszerkezete és fizikai sajátságai 

közti kapcsolat. Ez utóbbi témának fontos része a félvezetők tárgyalása.  

A magfizika tárgyalása az elméleti alapozáson túl magába foglalja a nukleáris technika kér-

déskörét, annak kockázati tényezőit is. A Csillagászat és asztrofizika fejezet a klasszikus csil-

lagászati ismeretek rendszerezése után a magfizikához jól kapcsolódó csillagszerkezeti és koz-

mológiai kérdésekkel folytatódik. A fizika tematikus tanulásának záró éve döntően az ismeretek 

bővítését és rendszerezését szolgálja, bemutatva a fizika szerepét a mindennapi jelenségek és 

a korszerű technika értelmezésében, és hangsúlyozva a felelősséget környezetünk megóvásáért. 

A heti két órában tanult fizika alapot ad, de önmagában nem elegendő a fizikaérettségi letéte-

léhez, illetve a szakirányú (természettudományos és műszaki) felsőoktatásba történő bekapcso-

lódáshoz. Az eredményes vizsgázáshoz és a továbbtanuláshoz. 11–12. évfolyamon intenzív ki-

egészítő foglalkozásokat kell szervezni. A kiegészítő felkészítés része kell, hogy legyen a szük-

séges matematikai ismeretek, a fizikai feladatmegoldás, kísérleti készség fejlesztése.  

 

Az éves órakeret javasolt felosztása 

A fejezetek címe Óraszámok 

1. Mechanikai rezgések és hullámok 11  

2. Mágnesség és elektromosság – elektromágneses indukció, váltó-

áramú hálózatok 

11  

3. Rádió, televízió, mobiltelefon. Elektromágneses rezgések és hullá-

mok 

4  

4. Hullám és sugároptika 10  

5. Az atom szerkezete. A modern fizika születése 9  

6. Az atommag is részekre bontható! A magfizika elemei 9  

7. Csillagászat és asztrofizika 6  

Az évi 10% szabad felhasználású óra 7 

A tanév végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása 5 
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Az óraszámok összege 72 

 

1. Mechanikai rezgések és hullámok 

   E fejezet tartalmának feldolgozása azért is fontos, mert napjainkban, az élet minden részében 

jelentős szerepe van az elektromos váltakozó áram, valamint az elektromágneses hullámok gya-

korlati alkalmazásának, és ezek még elemi szinten sem érthetők meg a mechanikai rezgések és 

hullámok általános, legalább kvalitatív szintű, alkalmazni képes ismerete nélkül. 

 

 

Célok és feladatok 

–Harmonikus rezgések és hullámok kísérleti vizsgálata, (trigonometria nélküli) leírása jellemző meny-

nyiségekkel. Tudatosítani a fizikai jelenségek lényegét bemutató, egyszerű, érthető, de mégis pontos 

kvalitatív értelmezési lehetőségét is. Ismerjék fel és tudják kvalitatív módon jellemezni a rezgéseket, 

vegyék észre, hogy a rezgés időben periodikus mozgás, változás. 

–Tudják értelmezni, felismerni a harmonikus rezgőmozgásokat és a rezgéseket jellemző mennyiségeket 

(T; f; A; y), kapcsolatukat az egyenletes körmozgással; tudják ezeket a mennyiségeket alkalmazni, 

és a rezgésidőt kiszámítani. 

–Összehasonlítani az egyenletes körmozgást és a harmonikus rezgőmozgást végző agyagi pont vetüle-

tének mozgását. Következtetéseket levonni a megfigyelésekből és a körmozgásra vonatkozó eddigi 

ismeretekből. Eljutni a rezgésidő kiszámításához. 

–Kísérletek alapján megvizsgálni a rezgést befolyásoló külső hatásokat és azok következményét. Erősí-

teni a kölcsönhatás fogalmát. 

–A rugalmas erő és az energiaviszonyok változásait vizsgálva ismerjék fel a rendszeren belüli energia-

változásokat és az energia-megmaradás törvényének érvényesülését, a zárt rendszer alkalmazásához 

szükséges elhanyagolásokat; a külső hatások következményeit a rezgő test mozgására (csillapodás, 

csatolt rezgés, rezonancia), tudják mindennapi példák alapján megmagyarázni ezek káros, illetve 

hasznos voltát. 

– Megmutatni a rezgések (lengések) és hullámok sokféleségét, fontosságát az élet minden területén. 

Erősíteni az összehasonlítás, a csoportosítás, rendszerezés, rendszerbe foglalás képességét (pl. a hul-

lámfajták ismertetőjegyeinek vizsgálatánál). 

–Tudják értelmezni az ingamozgást, ismerjék fel hasonlóságát és különbözőségét a rezgőmozgással; 

tudják mennyiségekkel is jellemezni a fonálingát (l; T; f); ismerjék és tudják alkalmazni a fonálinga 

lengésidő-képletét; vegyék észre a lengésidő állandóságának feltételeit és kapcsolatát az időmérés-

sel. Értsék meg a fenti megállapítások érvényességi határát. 

–Tudatosítani, hogy a növekedés, csökkenés, általában a változás nemcsak egyenletes lehet, nemcsak 

lineáris függvénykapcsolattal írható le, hanem másként is. 

 –Ismerjék a mechanikai hullámok fogalmát, fajtáit, tudjanak példát mondani ezekre a mindennapi élet-

ből. Tudják kvalitatív, majd a hullámmozgást leíró mennyiségekkel jellemezni és csoportosítani a 

mechanikai hullámokat, vegyék észre, hogy a hullámmozgás időben és térben is periodikus. 

–Ismerjék a hullámok két alaptípusát (transzverzális, longitudinális), tudják ezeket megkülönböztetni, 

vegyék észre a bennük és leírásukban lévő azonosságokat, illetve különbözőségeket. 

–Tudják értelmezni és felismerni a harmonikus hullámokat és a hullámmozgások jellemző mennyiségeit 

(T; ; A; c). 

–Előkészíteni az elektromágneses rezgések és hullámok tárgyalását a mechanikai rezgések és hullámok 

kísérletekkel láthatóvá tett, szemléletes tárgyalásával, valamint az itt szerzett ismeretek általánosí-

tásával. 

 –Ismerjék a hullámok viselkedését új közeg határán, a visszaverődés, törés törvényeit, az interferencia 

jelenségét; az állóhullám fogalmát, a hullámhossznak és a kötél hosszának kapcsolatát. 

–Tudják, hogy a hang közegben terjedő sűrűsödés és ritkulás (longitudinális hullám), ami energiaválto-

zással jár; a hangforrás mindig rezgő test. 
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– Tudjanak különbséget tenni a hanghullám, a bennünk keltett hangérzet és a hangélmény között. 

–Legyenek tájékozottak a hangszerek fajtái között, és ismerjék azok közül néhány működésének fizikai 

elvét, ismerjék a hétköznapi hangtani fogalmak fizikai értelmezését (hangmagasság, hangerősség, 

hangszín; alaphang, felhang, hangsor, hangköz). 

–Tudják alkalmazni a hullámokról szerzett ismereteket a hangjelenségek magyarázatánál (pl. visszhang, 

hangelhajlás, hangszigetelés, mozgó hangforrások hangmagasságának megváltozása a mellettünk 

történő elhaladásuk közben) stb., legyenek tisztában a zajártalom károsító hatásával és elkerülésé-

nek lehetőségeivel. 

–Bemutatni és kapcsolatot teremteni egy jelenség különféle szemlélése között, megmutatni a fizika és 

a hang, valamint a zene kapcsolatát. Felhívni a figyelmet a hangártalom következményeire és az 

ellene történő védekezés lehetőségeire. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 1. Mechanikai rezgések és hullámok 
Órakeret: 

 11 óra(+2) 

Előzetes tudás 

A forgásszögek szögfüggvényei. A dinamika alapegyenlete, a rugó erő-

törvénye, kinetikus energia, rugóenergia, sebesség, gyorsulás, hangtani 

jelenségek, alapismeretek. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A mechanikai rezgések tárgyalásával a váltakozó áramok és az elektro-

mágneses rezgések megértésének előkészítése. A rezgések szerepének 

bemutatása a mindennapi életben. A mechanikai hullámok tárgyalása. A 

rezgésállapot terjedésének, és a hullám időbeli és térbeli periodicitásának 

leírásával az elektromágneses hullámok megértését alapozza meg. Hang-

tan tárgyalása a fizikai fogalmak és a köznapi jelenségek összekapcsolá-

sával. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Hogyan mozog a felfüggesztett 

rugóra erősített és nyugalmi hely-

zetéből függőlegesen lefelé ki-

mozdított test?  

A rugóra akasztott rezgő test ki-

nematikai vizsgálata. 

A rezgésidő meghatározása. 

A rezgés dinamikai vizsgálata. 

A tanuló ismerje a rezgő test jel-

lemző paramétereit (amplitúdó, 

rezgésidő, frekvencia). 

Ismerje és tudja grafikusan ábrá-

zolni a mozgás kitérés-idő, sebes-

ség-idő, gyorsulás-idő függvé-

nyeit. Tudja, hogy a rezgésidőt a 

test tömege és a rugóállandó hatá-

rozza meg, de a kitéréstől függet-

len. 

Tudja, hogy a harmonikus rezgés 

dinamikai feltétele a lineáris erő-

törvény által leírt erőhatás érvé-

nyesülése. Legyen képes felírni a 

Matematika: periodi-

kus függvények. 

 

Filozófia: az idő filo-

zófiai kérdései. 

 

Informatika: az infor-

matikai eszközök mű-

ködésének alapja, az 

órajel. 
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rugón rezgő test mozgásegyenle-

tét. 

Egy rugóra erősített test rezgése 

közben minek milyen energiája 

változik? 

Minek tekinthető a rugó és a rá-

erősített test rezgés közben, ha el-

tekinthetünk a közegellenállástól, 

a rugó felmelegedésétől stb.? 

A rezgőmozgás energetikai vizs-

gálata. 

A mechanikai energia megmara-

dás harmonikus rezgés esetén. 

Legyen képes az energiaviszo-

nyok kvalitatív értelmezésére a 

rezgés során: pl.  tudja, hogy a 

vízszintes felületen rezgőmozgást 

végző kiskocsinál, ha a feszülő 

rugó energiája nő, akkor a test 

mozgási energiája csökken, majd 

fordítva.  Ha a csillapító hatások 

elhanyagolhatók, akkor a rezgésre 

vonatkoztatott mechanikai ener-

gia  megmaradás törvénye telje-

sül.  

Tudja, hogy a környezeti hatások 

(súrlódás, közegellenállás) miatt 

a rezgés csillapodik.  

Ismerje a rezonancia jelenségét és 

ennek gyakorlati jelentőségét. 

A hullám fogalma és jellemzői. 

 

 

Hullámterjedés egy dimenzióban, 

kötélhullámok. 

 

 

 

 

Felületi hullámok.  

Hullámok visszaverődése, törése.  

Hullámok találkozása, állóhullá-

mok. 

Hullámok interferenciája, az erő-

sítés és a gyengítés feltételei. 

Térbeli hullámok. 

Jelenségek: 

földrengéshullámok 

A tanuló tudja, hogy a mechanikai 

hullám a rezgésállapot terjedése 

valamely közegben, miközben 

anyagi részecskék nem haladnak 

a hullámmal, a hullámban energia 

terjed. 

Kötélhullámok esetén értelmezze 

a jellemző mennyiségeket (hul-

lámhossz, periódusidő). 

Ismerje a terjedési sebesség, 

a hullámhossz és a periódusidő 

kapcsolatát. 

Ismerje a longitudinális és 

a transzverzális hullámok fogal-

mát. 

Hullámkádas kísérletek alapján 

értelmezze a hullámok visszave-

rődését, törését. 

Tudja, hogy a hullámok akadály-

talanul áthaladhatnak egymáson.  

Értse az interferencia jelenségét 

és értelmezze erősítés és gyengí-

tés (kioltás) feltételeit. 
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 Tudja, hogy alkalmas frekvenci-

ájú rezgés állandósult hullámálla-

potot (állóhullám) eredményez-

het. 

A hang mint a térben terjedő hul-

lám. 

A hang fizikai jellemzői. Alkal-

mazások: hallásvizsgálat. 

Hangszerek, a zenei hang jellem-

zői. 

Ultrahang és infrahang.  

A zajszennyeződés fogalma. 

  Tudja, hogy a hang mechanikai 

rezgés, ami a levegőben longitu-

dinális hullámként terjed. 

   Ismerje a hangmagasság, 

a hangerősség, a terjedési sebes-

ség fogalmát. 

   Legyen képes legalább egy 

hangszer működésének magyará-

zatára.  

   Ismerje az ultrahang és az infra-

hang fogalmát, gyakorlati alkal-

mazását. 

   Ismerje a hallás fizikai alapjait, 

a hallásküszöb és a zajszennyezés 

fogalmát.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgés, lineáris erőtörvény, rezgésidő, hullám, hullámhossz, 

periódusidő, transzverzális hullám, longitudinális hullám, hullámtörés, in-

terferencia, állóhullám, hanghullám, hangsebesség, hangmagasság, hang-

erő, rezonancia. 

 

 

2. Mágnesség és elektromosság – 

Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok 

Célok és feladatok 
–Gyakorolni a részecskeszerkezetű anyag és a mező, illetve a mező-mező kölcsönhatások matematikai 

jellemzését. 

–Az energiafogalom és az energiamegmaradás kiterjesztése (a mágneses és elektromos mező energiája. 

Lenz-törvény felismerése a gyakorlati életben.  

–Az energiatakarékosság jelentőségének megértése gazdasági és környezetvédelmi szempontból. 

–Az absztrakt fogalmak kapcsolatának erősítése a való világgal, az elektromágnesesség sokrétű gyakor-

lati alkalmazásának bemutatásával és értelmezésével, a modellmódszer alkalmazásával, a kísérletek, 

szemléltető képek, tanulmányi kirándulások lehetőségeinek felhasználásával. 

–A fizikai felfedezések hatásának bemutatása az egyén életére, a technika, a gazdaság és így a társada-

lom fejlődésére. 

–A kiemelkedő fizikusok, mérnökök (közöttük a magyarok) munkásságának ismertetése, pozitív példá-

juk kiemelése. 

 

A téma feldolgozása 

Tematikai egység 
2. Mágnesség és elektromosság – 

Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok 

Órakeret  

11 óra(+2)  
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Előzetes tudás Mágneses mező , az áram mágneses hatása, feszültség, áram. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az indukált  és a nyugvó töltések által keltett elektromos mező közötti 

lényeges szerkezeti különbség kiemelése. Az elektromágneses indukció 

gyakorlati jelentőségének bemutatása. Energiahálózatok ismerete, és az 

energiatakarékosság fogalmának kialakítása a fiatalokban.  

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses indukció je-

lensége.  

A mozgási indukció.  

A nyugalmi indukció. 

Michael Faraday munkássága. 

 Lenz törvénye. 

Az örvényáramok szerepe a gya-

korlatban 

Az önindukció jelensége 

A mágneses mező energiája 

A tanuló ismerje a mozgási in-

dukció alapjelenségét, és tudja azt 

a Lorentz-erő segítségével értel-

mezni. 

Ismerje a nyugalmi indukció je-

lenségét. Ismerje Lenz törvényét. 

Tudja értelmezni Lenz törvényét 

az indukció jelenségeire. 

Ismerje az önindukció jelenségét 

és szerepét a gyakorlatban. 

Kémia: elektromos 

áram, elektromos veze-

tés. 

 

Matematika: trigono-

metrikus függvények, 

függvénytranszformá-

ció. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: az áram bio-

lógiai hatása, baleset-

védelem, elektromos 

áram a háztartásban, 

biztosíték, fogyasztás-

mérők. 

Korszerű elektromos 

háztartási készülékek, 

energiatakarékosság. 

Váltakozó feszültség fogalma.  

 A váltóáramú generátor elve. 
(mozgási indukció mágneses tér-

ben forgatott tekercsben). 

A váltakozó feszültség és áram 

jellemző paraméterei. 

 

Értelmezze a váltakozó feszült-

ségű elektromágneses mező ke-

letkezését mozgási indukcióval. 

Ismerje a szinuszosan váltakozó 

feszültséget és áramot leíró függ-

vényt, tudja értelmezni a benne 

szereplő mennyiségeket. 

Ismerje a váltakozó áram effektív 

hatását leíró mennyiségeket (ef-

fektív feszültség, effektív áram, 

effektív teljesítmény). 

 Ohm törvénye váltóáramú háló-

zatban. 

Értse, hogy a váltakozó áramú 

áramkörben  a kondenzátor ellen-

állásként viselkedik, a tekercs pe-

dig nagyobb ellenállást képvisel, 

mint az egyenáramú áramkörben.  

Transzformátor. 

Gyakorlati alkalmazások. 

Értelmezze a transzformátor mű-

ködését az indukciótörvény alap-

ján. 

Tudjon példákat a transzformáto-

rok gyakorlati alkalmazására. 
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3. Rádió, televízió, mobiltelefon – Elektromágneses rezgések és hullá-

mok 

Célok és feladatok 

–Megismertetni a tanulókkal az elektromos rezgőkör felépítését és működését, rámutatni a mechanikai 

analógiára. Kiemelni a rezgés során történő energiaváltozásokat.  Szólni a lehetséges veszteségek-

ről. 

–Megértetni a tanulókkal az elektromágneses hullámok keletkezésének fizikai alapjait: nemcsak változó 

mágneses mező hoz létre maga körül elektromos mezőt, hanem fordítva is igaz, változó elektromos 

mező körül mágneses mező keletkezik. A kölcsönhatás fogalmának mélyítése. 

–A mechanikai analógiát felhasználva megismertetni a tanulókkal az elektromágneses hullámok meny-

nyiségi jellemzőit (hullámhossz, frekvencia, terjedési sebesség) és terjedési tulajdonságait. Külön 

hangsúlyozni, hogy a terjedési sebesség megegyezik a fénysebességgel, amely egyben a fizikai ha-

tások terjedésének határsebessége is. 

–Megmutatni, hogy az antenna, mint nyílt rezgőkör az elektromágneses hullámok forrása. 

–Kísérleti, gyakorlati tapasztalatok gyűjtése és megbeszélése az elektromágneses hullámok visszaverő-

désére, törésére, interferenciájára, elhajlására, transzverzális jellegére vonatkozóan. 

–Az elektromágneses hullámok teljes spektrumának áttekintése, kiemelve azok természetben való elő-

fordulását, gyakorlati alkalmazásait. 

– A spektrum vizsgálatánál rámutatni, hogy növekvő frekvenciájú hullámoknak az anyaggal való – 

maradandó változást létrehozó – kölcsönhatása egyre erősebbé válik. Felhívni a figyelmet az 

elektromágneses hullámok fiziológiai hatásaira, veszélyeire és a védekezési módokra is, különösen 

a bőr és a szem védelmének fontosságára.  

– A 21. századi kommunikáció, képalkotás, képrögzítés , a digitális technika lényegesebb elveinek és 

alkalmazásainak áttekintése. A fizika szerepe a kommunikációs forradalomban. 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
3.  Rádió, televízió, mobiltelefon – Elektromágneses rez-

gések és hullámok 

Órakeret 

4 óra(+1) 

Előzetes tudás 
Mechanikai rezgések és hullámok. Elektromágneses indukció, öninduk-

ció, kondenzátor, kapacitás, váltakozó áram.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az elektromágneses sugárzások fizikai hátterének bemutatása. Az elekt-

romágneses hullámok spektrumának bemutatása, érzékszerveinkkel, il-

letve műszereinkkel érzékelt egyes spektrumtartományainak jellemzői-

nek kiemelése. Az információ elektromágneses úton történő továbbításá-

nak elméleti és kísérleti megalapozása. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromágneses rezgőkör, 

elektromágneses rezgések. 

A tanuló ismerje az elektromág-

neses rezgőkör felépítését és mű-

ködését. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: kommuni-

kációs eszközök, infor-
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Elektromágneses hullám, hul-

lámjelenségek. 

Maxwell és Hertz szerepe. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: információtovábbítás elekt-

romágneses hullámokkal. 

Ismerje az elektromágneses hul-

lám fogalmát, tudja, hogy az 

elektromágneses hullámok fény-

sebességgel terjednek, a terjedé-

séhez nincs szükség közegre. Tá-

voli, rezonanciára hangolt rezgő-

körök között az elektromágneses 

hullámok révén energiaátvitel le-

hetséges fémes összeköttetés nél-

kül. Az információtovábbítás új 

útjai. 

mációtovábbítás üveg-

szálas kábelen, levegő-

ben, az információ tá-

rolásának lehetőségei. 

Biológia-egészségtan: 

élettani hatások, a kép-

alkotó diagnosztikai 

eljárások, a megelőzés 

szerepe. 

Informatika: az infor-

mációtovábbítás jogi 

szabályozása, internet-

jogok és -szabályok.  

 

Vizuális kultúra: Kép-

alkotó eljárások alkal-

mazása a digitális mű-

vészetekben, művészi 

reprodukciók. A média 

szerepe. 

Az elektromágneses spektrum. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: 

hőfénykép, röntgenteleszkóp, 

rádiótávcső. 

Ismerje az elektromágneses hullá-

mok frekvenciatartományokra 

osztható spektrumát és az egyes 

tartományok jellemzőit. 

Az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazása. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: a rádiózás fizikai alapjai. A 

tévéadás és -vétel elvi alapjai. A 

GPS műholdas helymeghatáro-

zás. A mobiltelefon. A mikrohul-

lámú sütő. 

Tudja, hogy az elektromágneses 

hullám anyag, aminek energiája 

van.  

Legyen képes példákon bemutatni 

az elektromágneses hullámok 

gyakorlati alkalmazását. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromágneses rezgőkör, rezgés, rezonancia, elektromágneses hullám, 

elektromágneses spektrum. 

 

 

 

4. Hullám – és sugároptika 
Célok és feladatok 

– A fény vákuumbeli terjedési sebességének mérési lehetőségei, következtetés a fény elekt-

romágneses hullám jellegére. 

–A mechanikai hullámok viselkedésének ismeretére építve, kísérletileg igazolni és gyakorlati tapaszta-

latokkal alátámasztani a fény hullámtulajdonságait. 

–A mechanikai hullámoknál tárgyalt törési törvénynek a Snellius–Descartes-törvény formájában (szög-

függvényekkel) és a terjedési sebességekkel való megfogalmazása és egyszerű alkalmazása. 

–Külön megvizsgálni a teljes visszaverődés esetét és feltételét, kiemelve annak nagy gyakorlati jelentő-

ségét (pl. száloptika). 

–Kísérletileg megmutatni a fényhullámok optikai rácson történő elhajlását és interferenciáját, valamint 

ennek felhasználását a fény hullámhosszának mérésére. 

–A fénypolarizáció jelenségének bemutatásával igazolni a fényhullámok transzverzális jellegét, és is-

mertetni a poláris fény szerepét a természetben és a technikában. 
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–Színfelbontás szemléltetése prizma és optikai rács segítségével, a spektroszkópia gyakorlati jelentősé-

gének ismertetése. A lézerfény sajátosságai, alkalmazásai. Gábor Dénes és a holográfia 

–Feleleveníteni a geometriai optikában korábban tanultakat: az optikai eszközök képalkotását, a kép 

geometriai megszerkesztését. A képalkotásokat kvantitatív módon vizsgálni a leképezési törvény 

alapján. Rámutatni a törvény érvényesülésének közelítő jellegére, annak határaira (leképezési hi-

bák). 

–Ráirányítani a figyelmet a fény és a fénytani eszközök jelentőségére a köznapi életben és a világ meg-

ismerésének folyamatában. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 4. Hullám- és sugároptika 
Órakeret  

10  óra(+1) 

Előzetes tudás Korábbi geometriai optikai ismeretek, hullámtulajdonságok, elektromág-

neses spektrum.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A fény és a fényjelenségek tárgyalása az elektromágneses hullámokról 

tanultak alapján. A fény gyakorlati szempontból kiemelt szerepének tu-

datosítása, hétköznapi fényjelenségek és optikai eszközök működésének 

értelmezése. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény terjedése. Árnyékjelensé-

gek. A vákuumbeli fénysebesség. 

A Történelmi kísérletek a fény 

terjedési sebességének meghatá-

rozására. 

 A fény mint elektromágneses 

hullám. 

 

Tudja a tanuló, hogy a fény elekt-

romágneses hullám, az elektro-

mágneses spektrum egy meghatá-

rozott frekvenciatartományához 

tartozik.  

Tudja a vákuumbeli fénysebesség 

értékét és azt, hogy mai tudásunk 

szerint ennél nagyobb sebesség 

nem létezhet (határsebesség). 

Biológia-egészségtan: 

A szem és a látás, 

a szem egészsége. Lá-

táshibák és korrekció-

juk. 

Az energiaátadás sze-

repe a gyógyászati al-

kalmazásoknál, a fény 

élettani hatása napo-

zásnál. A fény szerepe 

a gyógyászatban és 

a megfigyelésben. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom; mozgóképkultúra 

és médiaismeret: A 

fény szerepe. Az uni-

verzum megismerésé-

nek irodalmi és művé-

szeti vonatkozásai, szí-

nek a művészetben. 

A fény visszaverődése, törése új 

közeg határán (tükör, prizma). 

Teljes visszaverődés (optikai ká-

bel). 

Ismerje a fény terjedésével kap-

csolatos geometriai, optikai alap-

jelenségeket (visszaverődés, tö-

rés).  

Elhajlás, interferencia, (optikai 

rés, optikai rács). 

Polarizáció (kísérlet polárszűrők-

kel) LCD-képernyő. 

Ismerje a fény hullámtermészetét 

bizonyító legfontosabb kísérleti 

jelenségeket (interferencia, pola-

rizáció), és értelmezze azokat. 

A fehér fény színekre bontása. 

Prizma és rácsszínkép. 

A spektroszkópia jelentősége. 

Tudja értelmezni a fehér fény ösz-

szetett voltát. 
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A lézerfény. 

Színkeverés, a színes képernyő. 

  

Vizuális kultúra: 

a fényképezés mint 

művészet. 

 Ismerje a geometriai optika leg-

fontosabb alkalmazásait.  

Értse a leképezés fogalmát, tük-

rök, lencsék képalkotását. Legyen 

képes egyszerű képszerkeszté-

sekre, és tudja alkalmazni a leké-

pezési törvényt egyszerű számítá-

sos feladatokban.  

Ismerje és értse a gyakorlatban 

fontos optikai eszközök (egyszerű 

nagyító, mikroszkóp, távcső), 

szemüveg, működését. 

Legyen képes egyszerű optikai kí-

sérletek elvégzésére. 

A geometriai optika alkalma-

zása. 

A geometriai optika modelljének 

korlátai. 

Képalkotás. 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazá-

sok: tükrök, lencsék, mikroszkóp, 

távcső. 

A látás fizikája.   

A hagyományos és a digitális 

fényképezőgép működése. 

A lézerfény alkalmazása: digitális 

technika eszköze (CD-írás, olva-

sás). 

Gábor Dénes és a hologram A 3D-

s filmek titka. Légköroptikai je-

lenségek (délibáb, szivárvány,  

fényszóródás, a lemenő Nap vö-

rös színe). 

A fény, mint elektromágneses 

hullám, fénytörés, visszaverődés, 

elhajlás, interferencia, polarizá-

ció, diszperzió, spektroszkópia, 

képalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

5. Az atomok szerkezete. A modern fizika születése 

Célok és feladatok 

– Az anyag korpuszkuláris felépítésének fizikatörténeti bemutatása. 
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– A modellalkotás mint a fizika tudományának alapvető módszere. A legfontosabb atommo-

dellek történeti áttekintése.  

– A modern fizika (kvantumfizika) kialakulásának bemutatása. A hipotézisek jelentősége és 

szerepe a fizika tudományának fejlődésében.  

– A Bohr-modell történeti jelentősége. A modell erényeinek és hibáinak bemutatása. 

– Áttekinteni a fotonelmélet születésének kísérleti előzményeit. Bemutatni a fény kettős ter-

mészetének szemléleti problémáit, a kezdeti eredményeket és tévutakat. 

– A fény kettős természetének de Broglie-féle általánosítása valamennyi mikrorészecskére. 

Az általánosítás helyességének kísérleti bizonyítéka: elektroninterferencia-kísérletek. 

– Az elektron hullámtermészetéből származó következmények szemléletes tárgyalása: a be-

zárt elektron energiakvantáltsága, az atomi elektronok energiaszintjei, elektronpályák, mint 

elektron-állóhullám-minták, az elektron megtalálási valószínűsége, határozatlansági relá-

ció. 

– A mikrofizikai anyagszemlélet elmélyítésére kémiai, biológiai anyagszerkezeti kapcsoló-

dási pontok fokozott kiemelése ismert példákon keresztül. (Miért stabilak az ütköző ato-

mok, miért sárga a sárgarépa, miért színesek az őszi falevelek stb.) 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 
5. Az atomok szerkezete. A modern fizika szüle-

tése 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Az anyag atomos szerkezete. Gázok golyómodellje. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az atomfizika tárgyalásának összekapcsolása a kémiai tapasztalatokon 

(súlyviszonytörvények) alapuló atomelmélettel. A fizikában alapvető 

modellalkotás folyamatának bemutatása az atommodellek változásain ke-

resztül. A kvantummechanikai atommodell egyszerűsített képszerű be-

mutatása. A műszaki-technikai szempontból alapvető félvezetők sávszer-

kezetének, kvalitatív, kvantummechanikai szemléletű megalapozása. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek 
Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag atomos felépítése, felis-

merésének történelmi folyamata. 

Ismerje a tanuló az atomok létezé-

sére utaló korai természettudomá-

nyos tapasztalatokat, tudjon meg-

győzően érvelni az atomok léte-

zése mellett. 

Kémia: az anyag szer-

kezetéről alkotott el-

képzelések, a változá-

sukat előidéző kísérleti 

tények és a belőlük le-

vont következtetések, 

a periódusos rendszer 

elektronszerkezeti ér-

telmezése. 

 

Matematika: folytonos 

és diszkrét változó. 

A modern atomelméletet megala-

pozó felfedezések. 

A korai atommodellek. 

Az elektron felfedezése: Thom-

son-modell. 

Az atommag felfedezése: Ruther-

ford-modell. 

Értse az atomról alkotott elképze-

lések (atommodellek) fejlődését: 

a modell mindig kísérleteken, mé-

réseken alapul, azok eredményeit 

magyarázza; ha a modellel már 

nem értelmezhető, azzal ellent-
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mondásban álló kísérleti tapaszta-

latok esetén új modell megalkotá-

sára van szükség. 

Mutassa be a modellalkotás lé-

nyegét Thomson és Rutherford 

modelljén, a modellt megalapozó 

és megdöntő kísérletek, jelensé-

gek alapján. 

 

Filozófia: ókori görög 

bölcselet; az anyag mé-

lyebb megismerésének 

hatása a gondolko-

dásra, a tudomány fe-

lelősségének kérdései, 

a megismerhetőség ha-

tárai és korlátai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohr-féle atommodell. 

 

 

 

Ismerje a Bohr-féle atommodell 

kísérleti alapjait (spektroszkópia, 

Rutherford-kísérlet).  

Legyen képes összefoglalni a mo-

dell lényegét és bemutatni, meny-

nyire alkalmas az a gázok vonalas 

színképének értelmezésére.  

A kvantumfizika születése. 

Planck hipotézise. 

A fény kettős természete. Fény-

elektromos hatás – Einstein-féle 

fotonelmélete. 

Gázok vonalas színképe. 

(az optikából került ide) 

Az elektron kettős természete, de 

Broglie-hullámhossz. 

Alkalmazás: az elektronmikro-

szkóp. 

Ismerje az energia adagosságára 

vonatkozó Planck-hipotézist mint 

a modern fizika kialakulásának 

első lépését. 

Ismerje a fény részecsketulajdon-

ságára utaló fényelektromos kí-

sérletet, a foton fogalmát, energi-

áját. 

Legyen képes egyszerű számítá-

sokra a foton energiájának fel-

használásával. 

Ismerje az elektron hullámtermé-

szetét igazoló elektroninterferen-

cia-kísérletet. Ismerje a de 

Broglie-összefüggést mint a mik-

rorészecskékre vonatkozó általá-

nos törvényszerűséget. Értse, 

hogy az elektron hullámtermésze-

tének ténye új alapot ad a mikro-

fizikai jelenségek megértéséhez. 

A kvantummechanikai atommo-

dell. 

Tudja, hogy a kvantummechani-

kai atommodell az elektronokat 

hullámként írja le. Tudja, hogy 

az atomok állandósult állapotai-

hoz az atomi elektronok egy-egy 

állóhullám-mintája tartozik. 

Tudja, hogy a hullámtulajdonság 

következménye: az elektronok 

impulzusa és helye egyszerre nem 

mondható meg pontosan. 

Kémia: 

Az atomok orbitál-mo-

dellje. Elektron álló-

hullámok az atomok-

ban. 

Fémek elektromos vezetése. 

Jelenség: szupravezetés. 

 

Legyen kvalitatív képe a fémek 

elektromos ellenállásának klasz-

szikus értelmezéséről. 
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Félvezetők szerkezete és vezetési 

tulajdonságai. 

Mikroelektronikai alkalmazások: 

dióda, tranzisztor, LED, fényelem 

stb. 

 

A kovalens kötésű kristályok 

szerkezete alapján értelmezze 

a szabad töltéshordozók keltését 

tiszta félvezetőkben. 

Ismerje a szennyezett félvezetők 

elektromos tulajdonságait. 

Tudja magyarázni a p-n átmene-

tet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atom, atommodell, elektronhéj, energiaszint, foton, a részecskék kettős ter-

mészete, Bohr-modell, Heisenberg-féle határozatlansági reláció, félveze-

tők. Atomi elektronok állóhullám mintái. 

 

 

6. Az atommag is részekre bontható – A magfizika elemei 

Célok és feladatok 

– Az atommag belső szerkezetének megismerése. Az izotópok szerepének és gyakorlati je-

lentőségének megismerése. Az izotópokkal kapcsolatos félelmek feloldása (nem csak su-

gárzó izotópok léteznek). 

– Az atommagot összetartó kölcsönhatások felsorolása és összehasonlítása. A magerők leg-

fontosabb  tulajdonságai.  

– A magstruktúra energiajellemzői: kötési energia, fajlagos kötési energia, tömeghiány és an-

nak értelmezése. 

– Tájékozódás a fajlagos kötési energia görbéjén. Áttekinteni a magenergia felszabadulásá-

nak alternatívái: magfúzió, magbomlás, maghasadás. 

– A magenergia felszabadulása a természetben és mesterséges úton. Radioaktivitás: előfor-

dulása, törvényszerűsége, mesterséges előállítása. Maghasadás és annak szabályozása. 

Magfúzió csillagokban és fúziós reaktorokban. 

– Nukleáris energiatermelés: atomreaktorok, atomerőművek. Az energiatermelés előnyei és 

hátrányai. A nukleáris energiatermelés várható jövője: biztonságos reaktorok, fúziós erő-

művek tervei. 

– A nukleáris technika alkalmazási területei: energiatermelés, nyomjelzés, orvosi diagnosz-

tika és terápia, régészet, kutatás. 

– A kockázat mérhető fogalmának bevezetése. A kockázat elfogadása, ésszerű vállalása. 

 

 

A téma feldolgozása 

Tematikai egység 
6. Az atommag is részekre bontható – A magfizika 

elemei 

Órakeret 

9 óra 

 

Előzetes tudás Atommodellek, Rutherford-kísérlet, rendszám, tömegszám, izotópok. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A magfizika alapismereteinek bemutatása a 20. századi történelmi ese-

mények, a nukleáris energiatermelés, a mindennapi életben történő széles 

körű alkalmazás és az ezekhez kapcsolódó nukleáris kockázat kérdései-

nek szempontjából. Az ismereteken alapuló energiatudatos szemlélet ki-

alakítása. A betegség felismerése és a terápia során fellépő reális kocká-

zatok felelős vállalásának megértése. 

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az atommag alkotórészei, tömeg-

szám, rendszám, neutronszám. 

A tanuló ismerje az atommag jel-

lemzőit (méret, tömegszám, rend-

szám) és a mag alkotórészeit. 

Kémia: atommag, pro-

ton, neutron, rendszám, 

tömegszám, izotóp, ra-

dioaktív izotópok és al-

kalmazásuk, radioaktív 

bomlás. Hidrogén, hé-

lium, magfúzió. 

 

Biológia–egészségtan: 

a sugárzások biológiai 

hatásai; a sugárzás sze-

repe az evolúcióban, 

a fajtanemesítésben 

a mutációk előidézése 

révén; a radioaktív su-

gárzások hatása. 

 

Földrajz: energiaforrá-

sok, az atomenergia 

szerepe a világ energia-

termelésében. 

 

Matematika: valószí-

nűség-számítás.  

Exponenciális függvé-

nyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az erős kölcsönhatás.  

Stabil atommagok létezésének 

magyarázata.  

Ismerje az atommagot összetartó 

magerők, az ún. „erős kölcsönha-

tás” tulajdonságait. Tudja kvalita-

tív szinten értelmezni a mag kö-

tési energiáját, értse a neutronok 

szerepét a mag stabilizálásában. 

Ismerje a tömegdefektus jelensé-

gét és kapcsolatát a kötési energi-

ával. 

Magreakciók 

Tájékozódás a fajlagos kötési 

energia grafikonon: magenergia 

felszabadításának lehetőségei 

Tudja értelmezni a fajlagos kötési 

energia-tömegszám grafikont, és 

ehhez kapcsolódva tudja értel-

mezni a lehetséges, energiafelsza-

badulással járó  magreakciókat: 

magfúzió, radioaktív bomlás, 

maghasadás. 

A radioaktív bomlás. 

Bomlási formák. A radioaktív su-

gárzás fajtái és tulajdonságai. 

Bomlás törvényszerűsége. 

 

 

 

 

Ismerje a radioaktív bomlás típu-

sait, a radioaktív sugárzás fajtáit 

és megkülönböztetésük kísérleti 

módszereit. Tudja, hogy a radio-

aktív sugárzás intenzitása mér-

hető. Ismerje a felezési idő, az ak-

tivitás fogalmát és ehhez kapcso-

lódóan tudjon egyszerű feladato-

kat megoldani. Legalább kvalita-

tíve ismerje a bomlás törvénysze-

rűségét. 

Mesterséges radioaktív izotópok 

előállítása és alkalmazása. 

Legyen fogalma a radioaktív izo-

tópok mesterséges előállításának 

lehetőségéről és tudjon példákat 
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Nyomjelzés, terápiás sugárkeze-

lés. 

a mesterséges radioaktivitás né-

hány gyakorlati alkalmazására 

a gyógyászatban és a műszaki 

gyakorlatban. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a Hirosi-

mára és Nagaszakira 

ledobott két atom-

bomba története, politi-

kai háttere, későbbi kö-

vetkezményei. Eins-

tein; Szilárd Leó, Tel-

ler Ede és Wigner Jenő, 

a világtörténelmet for-

máló magyar tudósok.  

 

 

 

 

 

Filozófia; etika: a tudo-

mány felelősségének 

kérdései. 

 
 

Maghasadás. 

Tömegdefektus, tömeg-energia 

egyenértékűség. 

A láncreakció fogalma, létrejötté-

nek feltételei 

A szabad neutronok szerepe és 

szabályozása. 

Ismerje az urán-235 izotóp spon-

tán és indukált (neutronlövedé-

kekkel létrehozott) hasadásának 

jelenségét. Tudja értelmezni a ha-

sadással járó energia-felszabadu-

lást. 

Értse a láncreakció lehetőségét és 

létrejöttének feltételeit. 

Az atombomba. 

Hasadásos és fúziós bombák. 

Értse az atombomba működésé-

nek fizikai alapjait, és ismerje egy 

esetleges nukleáris háború globá-

lis pusztításának veszélyeit. 

Az atomreaktor és az atom-

erőmű. 

Szabályozott láncreakció, atom-

erőművek felépítése, működése. 

A nukleáris reaktorok előnyei, 

hátrányai. 

Ismerje az ellenőrzött láncreakció 

fogalmát, tudja, hogy az atomre-

aktorban ellenőrzött láncreakciót 

valósítanak meg és használnak 

„energiatermelésre” az atomerő-

művekben. Értse az atomenergia 

szerepét az emberiség növekvő 

energiafelhasználásában, ismerje 

előnyeit és hátrányait. Ismerje a 

Paksi Atomerőmű legfontosabb 

műszaki paramétereit (blokkok 

száma, hő és villamos teljesítmé-

nye). 

Magfúzió. 

Magfúzió a csillagokban. ener-

giatermelése. 

Mesterséges fúzió létrehozása: 

H-bomba, fúziós reaktorok. 

Legyen tájékozott arról, hogy 

a csillagokban magfúziós folya-

matok zajlanak, ismerje a Nap 

energiatermelését biztosító fúziós 

folyamat lényegét. 

Tudja, hogy a H-bomba pusztító 

hatását mesterséges magfúzió so-

rán felszabaduló energiája bizto-

sítja. Tudja, hogy a békés energia-

termelésre használható ellenőr-

zött magfúziót még nem sikerült 

megvalósítani, de ez lehet a jövő 

perspektivikus energiaforrása.  

A radioaktivitás kockázatainak 

leíró bemutatása. 

Ismerje a kockázat fogalmát, 

számszerűsítésének módját és an-

nak valószínűségi tartalmát.  
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Sugárterhelés, sugárdózis sugár-

védelem. 

Ismerje a sugárvédelem fontossá-

gát és a sugárterhelés jelentősé-

gét.  Ismerjen legalább egy  sugár-

dózis fogalmat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Magerő, kötési energia, tömegdefektus, maghasadás, radioaktivitás, mag-

fúzió, láncreakció, atomreaktor, fúziós reaktor, atomerőmű, kockázat.  

 

 

7. Csillagászat és az asztrofizika elemei 

Célok és feladatok 

– Bemutatni Földünk elhelyezkedését a Naprendszerben. A Naprendszer keletkezése és leg-

fontosabb paraméterei. Az égi jelenségek fizikai értelmezése: holdfázisok, napfogyatkozás, 

üstökösök, meteoroitok (csillaghullás) az égen. 

– A világegyetem struktúrája:  csillag (esetleg bolygókkal ), csillagrendszer, galaxis csopor-

tosulások. Méretek és azok mérési technikája. 

– A Világegyetem véges kora és mérete. Az ősrobbanás elmélete. Az állandó tágulás bizo-

nyítékai. Az univerzum kezdeti állapotának kísérleti előállítása a CERN-i óriás gyorsítóban, 

melynek célja a fizika tudományának fundamentális kérdéskörének vizsgálata.  

– Az űrkutatás módszerei és jelentősége. Az űrhajózás rövid története, elért eredmények. A 

kutatás jövője, kitűzött célok. Élet lehetősége az Univerzumban. 

 

A témakör feldolgozása 

Tematikai egység 7. Csillagászat és az asztrofizika elemei 
Órakeret  

6 óra(+1) 

Előzetes tudás 

A fizikából és a földrajzból tanult csillagászati alapismeretek, a bolygó-

mozgás törvényei, a gravitációs erőtörvény. Csillagok fúziós folyamatai 

energiatermelése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Annak bemutatása, hogy a csillagászat, a megfigyelési módszerek gyors 

fejlődése révén a 21. század vezető tudományává vált. A világegyetemről 

szerzett új ismeretek segítenek, hogy az emberiség felismerje a helyét 

a kozmoszban, miközben minden eddiginél magasabb szinten meggyő-

zően igazolják az égi és földi jelenségek törvényeinek azonosságát.  

 

 

Problémák, jelenségek, gyakor-

lati alkalmazások, ismeretek Követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Leíró csillagászat. 

Problémák: 

A tanuló legyen képes tájékozódni 

a csillagos égbolton. 
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a csillagászat kultúrtörténete. 

Geocentrikus és heliocentrikus vi-

lágkép. 

Asztronómia és asztrológia. 

Alkalmazások: 

hagyományos és új csillagászati 

műszerek.  

Űrtávcsövek. 

Rádiócsillagászat. 

Miért hatásosabbak az űrtávcsö-

vek, mint a Földön lévők? 

Ismerje a csillagászati helymegha-

tározás alapjait. Ismerjen néhány 

csillagképet, és legyen képes azokat 

megtalálni az égbolton. Ismerje a 

Nap és a Hold égi mozgásának jel-

lemzőit, értse a Hold fázisainak vál-

tozását, tudja értelmezni a hold- és 

napfogyatkozásokat. 

Tájékozottság szintjén ismerje 

a csillagászat megfigyelési mód-

szereit az egyszerű távcsöves meg-

figyelésektől az űrtávcsöveken át a 

rádióteleszkópokig.  

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: Ko-

pernikusz, Kepler, 

Newton munkás-

sága. A napfogyatko-

zások szerepe az em-

beri kultúrában, a 

Hold „képének” ér-

telmezése a múltban. 

 

Földrajz: a Föld for-

gása és keringése, a 

Föld forgásának kö-

vetkezményei (nyu-

gati szelek öve), a 

Föld belső szerke-

zete, földtörténeti ka-

tasztrófák, kráterbe-

csapódás keltette fel-

színi alakzatok.  

 

Biológia–egészség-

tan: a Hold és az em-

ber biológiai ciklu-

sai, az élet feltételei. 

 

Kémia: a periódusos 

rendszer, a kémiai 

elemek keletkezése. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom; mozgókép-

kultúra és médiais-

meret: „a csillagos 

ég alatt”.  

 

Filozófia: a kozmo-

lógia kérdései. 

Égitestek. 

Miért nem gömbölyűek a kisboly-

gók, miért nem szögletesek 

a Naprendszer bolygói? 

Ismerje a legfontosabb égitesteket 

(bolygók, holdak, üstökösök, kis-

bolygók és aszteroidák, csillagok és 

csillagrendszerek, galaxisok, gala-

xishalmazok) és azok legfontosabb 

jellemzőit. 

Legyenek ismeretei a mesterséges 

égitestekről és azok gyakorlati je-

lentőségéről a tudományban és 

a technikában. 

A Naprendszer és a Nap. 

 

A Nap belső szerkezete, fúziós 

folyamatai, „energiatermelése”. 

A Nap teljesítménye. A Földre ér-

kező napsugárzás energiamennyi-

sége. 

Miért gondolták a 19. század vé-

gén a tudósok, hogy a csillagok 

rövid életűek, és hamar kihűlnek? 

(L. Madách: Az ember tragédiája) 

Ismerje a Naprendszer jellemzőit, 

a keletkezésére vonatkozó tudomá-

nyos elképzeléseket, és ezek bizo-

nyítékait. Ismerje az élet lehetősé-

gét a Naprendszerben. 

Tudja, hogy a Nap csak egy az átla-

gos csillagok közül, miközben a 

földi élet szempontjából meghatá-

rozó jelentőségű. Ismerje a Nap 

legfontosabb jellemzőit: 

a Nap szerkezeti felépítését, belső, 

energiatermelő folyamatait és su-

gárzását, a Napból a Földre érkező 

energia mennyiségét (napállandó). 

Ismerje a Nap korának nagyság-

rendjét, a korábbi és jövőbeni fejlő-

déstörténetét. 

Csillagrendszerek, Tejútrendszer 

és galaxisok. 

A csillagfejlődés: 

Ősrobbanás. 

A csillagok keletkezése, szerkezete 

és energiamérlege. 

Legyen tájékozott a csillagokkal 

kapcsolatos legfontosabb tudomá-

nyos ismeretekről. Ismerje a gravi-

táció és az energiatermelő nukleáris 

folyamatok meghatározó szerepét a 
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Kvazárok, pulzárok; fekete lyu-

kak. 

csillagok kialakulásában, „életé-

ben” és megszűnésében. Ismerje a 

csillagfejlődés főbb állomásait. 

A kozmológia alapjai 

Problémák, jelenségek: 

a kémiai anyag (atommagok) ki-

alakulása. 

Perdület a Naprendszerben. 

Nóvák és szupernóvák. 

A földihez hasonló élet, kultúra 

esélye és keresése, exobolygók 

kutatása. 

Gyakorlati alkalmazások: 

 műholdak, 

 hírközlés és meteorológia, 

 GPS, 

 űrállomás, 

 holdexpedíciók, 

 bolygók kutatása. 

Legyenek alapvető ismeretei az 

univerzumra vonatkozó aktuális tu-

dományos elképzelésekről. Ismerje 

az ősrobbanásra és a világegyetem 

tágulására utaló csillagászati méré-

seket. Ismerje az univerzum korára 

és kiterjedésére vonatkozó becslé-

seket, tudja, hogy az univerzum az 

ősrobbanás óta állandóan tágul. Is-

merje ennek kísérleti bizonyítékait: 

háttérsugárzás, vöröseltolódás. Is-

merje az univerzum korának és mé-

retének nagyságrendjét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Égitest, csillagfejlődés, csillagrendszer, ősrobbanás, kozmikus háttérsugár-

zás, táguló világegyetem, Naprendszer, űrkutatás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a  

ciklus végén 

 11. évfolyam végén a továbbhaladás feltétele: 

A mechanikai fogalmak bővítése a rezgések és hullámok témakörével, va-

lamint a forgómozgás és a síkmozgás gyakorlatban is fontos ismereteivel. 

Az elektromágneses indukcióra épülő mindennapi alkalmazások fizikai 

alapjainak ismerete: elektromos energiahálózat, elektromágneses hullá-

mok. 

Az optikai jelenségek értelmezése hármas modellezéssel (geometriai op-

tika, hullámoptika, fotonoptika). Hétköznapi optikai jelenségek értelme-

zése.  

A modellalkotás jellemzőinek bemutatása az atommodellek fejlődésén. 

Alapvető ismeretek a kondenzált anyagok szerkezeti és fizikai tulajdonsá-

gainak összefüggéseiről.  A fény kettős természetének fizikatörténeti 

problematikájának megismerése (Einstein fotonhipotézise). A mikroré-

szecskék kettős természetének mint a mikrovilág univerzális természeti 

sajátosságának elfogadása.  

A magfizika elméleti ismeretei alapján a korszerű nukleáris technikai al-

kalmazások értelmezése és ésszerű, mérlegelő elfogadása. A kockázat fo-

galmának ismerete és reális értékelése. 
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A csillagászati alapismeretek felhasználásával Földünk elhelyezése az 

univerzumban, szemléletes kép az univerzum térbeli, időbeli méreteiről. 

A világegyetem szerkezetéről szóló tudományos ismeretek megerősítik a 

fizikai törvények univerzális jellegét. 

A csillagászat és az űrkutatás fontosságának ismerete és megértése. 

Képesség önálló ismeretszerzésre, forráskeresésre, azok szelektálására és 

feldolgozására. Tudományos világszemlélet megalapozása. 

 

A tanulók értékelése  
A tanulók értékelése az iskola pedagógiai programjában rögzített elvek alapján történik. Ennek 

alapján kell meghatározni a Fizika tantárgyban is az iskolai értékelés főbb összetevőit, így pél-

dául az értékelés legfontosabb szempontjait, az értékelés kritériumait, a főbb értékelendő telje-

sítményeket (tevékenységeket, produktumokat), továbbá azt is, hogy az adott évfolyamon, az 

adott tanulási szakaszban milyen formában és milyen rendszerességgel érdemes értékelni.  

Az értékelés szempontjai:  

 a tanuló milyen mértékben sajátította el a tananyagtartalmakat (ismereteket, eljárásokat, kö-

vetkeztetési módokat);  

 mennyire önállóan tudja ezeket alkalmazni feladat- és problémamegoldásban, állásfoglalá-

sok kialakításában;  

 mennyire képes az önálló kifejtésre (a tanult fogalmak, szakkifejezések szabatos használa-

tára, gondolatmenetek reprodukálására és alkotására szóban és írásban, egyéb kifejezési és 

megjelenítési formák – grafikonok, ábrák stb. – használatára és készítésére, indoklásra és érve-

lésre);  

 milyen mértékben és hogyan vesz részt a közös tanulási folyamatban (csoport-munkában 

végzett kísérletek és egyéb tevékenységek, feladatvállalás, közös értékelés, véleménynyilvání-

tás, a vitákban való részvétel).  

 

Az értékelés módjai  

Szóbeli értékelés  

A tanár a tanórai munka során folyamatos és intenzív kapcsolatban van a tanulókkal. Állandó 

a formatív, szóbeli értékelés. Nem minősítés, hanem az egyéni előmenetelt segítő biztatás, il-

letve a hiányosságok feltárása, ami segíti a tanulóban az önértékelés kialakulását, fejleszti ön-

ismeretét. Kiváló, sokirányú nevelő hatása van a különböző produktumok közös, a tanulók be-

vonásával történő szóbeli értékelésének is, amelyhez a tanulók is javasolhatnak értékelési szem-

pontokat.  

Írásbeli értékelés  

Az írásos tanári értékelésben egyaránt megjelenhetnek a formatív és a szummatív értékelés ele-

mei. Az osztályzatoknál a mégoly rövid (lapszéli) írásos megjegyzések is pontosabb tájékozta-

tást nyújtanak, rámutathatnak bizonyos problémákra, és javaslatokat tehetnek a fejlesztésre. A 

tanulók írásos önértékelése pedig többcélú órai feladat is lehet.  

 

Az osztályozás  

Fontos szem előtt tartani, hogy az osztályzattal történő értékelés szummatív, a tantervi követel-

mények megvalósulását számon kérő értékelés legyen. Nagy zavart okoz, ha az osztályzat hol 

a biztatás eszköze (formatív értékelés), hol pedig a tudás minősítése. A szummatív típusú fel-

mérő, összegző, záró minősítések csak akkor hitelesek, ha objektívek, ha következetesek, ha 

pontosan meghatározott kritériumok alapján történnek. Ez különösen érvényes a nagyobb té-
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maegységeket összefoglaló témazáró dolgozatokra adott érdemjegyekre, illetve az év végi osz-

tályzatokra. Előbbiek esetében azonban ki lehet – és ki is kell – használni az írásbeli és a szóbeli 

formatív értékelés lehetőségeit is.  

 

Fizikából a következő versenyekre készítjük a tanulókat:  

 OKTV 

 Mikola Sándor fizika verseny 

 Integrált Természettudományos Verseny 

 Vermes Miklós fizika verseny 

 Megyei fizika verseny 
FIZIKA  

Emelt szint 

 

11. évfolyam 

 

 

     Óraszám:  heti 2 óra, évi 36 x 2 = 72óra 

 

 

 

 A tananyag felosztása az érettségi vizsga általános követelményei alapján 

 

 

I. Mechanika 
 

1. Tömegpont kinematikája:     8 óra 

2. Newton törvényei     8 óra 

3. Munka és energia     6 óra 

4. Pontrendszerek     6 óra 

5. Merev testek      6 óra 

6. Deformálható testek     4 óra 

7. Gravitáció      4 óra 

8. Mechanikai rezgések    5 óra 

9. Mechanikai hullámok    5 óra 

 

 

II. Hőtan 
 

1. Hőmérséklet      1 óra 

2. Hő tágulás      3 óra 
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3. Ideális gáz      4 óra 

4. A kinetikus gázmodell    2 óra 

5. A termodinamika II. főtétele   3 óra 

6. Termikus és mechanikai kölcsönhatások, 

 halmazállapot változások                               7 óra 

 

ÖSSZESEN:               72óra 

 

 

 

 

12. évfolyam 

 

      Óraszám: heti 2 óra, évi 32 x 2 = 64 óra 

 

 

 

A tananyag felosztása az érettségi vizsga általános követelményei alapján 

 

 

  

 

III. Optika 
 

1. Geometriai optika    5 óra 

2. Fizikai optika    3 óra 

3. Optikai leképezés    6 óra 

 

 

IV. Elektromágnesség 
 

1. Elektrosztatika    6 óra 

2. Az egyenáram    8 óra 

3. Magnetosztatika    5 óra 

4. Elektromágneses indukció   3 óra 

5. A váltakozó áram    5 óra 

6. Az elektromágneses hullámok  3 óra 
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V. Bevezetés a XX. sz. fizikájába 
 

1. A kvantumfizika és atomfizika elemei 4 óra 

2. A magfizika elemei    4 óra 

3. A csillagászat elemei   2 óra 

 

 

VI. Fizika és kultúrtörténeti ismeretek 
 

1. Személyiségek    2 óra 

2. Elméletek, felfedezések   3 óra 

 

 

VII.     Kísérletek                                           5 óra 

 

ÖSSZESEN:             64 óra 

 

 A továbbhaladás feltétele az évfolyamok végén: 

Az érettségi követelményrendszer teljesítése. 

Képességfejlesztés az általános iskola 8. évfolyamán 

Éves óraszám: 36 óra (heti óraszám:1óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Vizsgálati, mérési módszerek 

Órakeret: 

6 óra 

Előzetes tudás 

 A mérés elemi fogalma. Hosszúság-, idő-, hőmérséklet-, tömegmérés 

gyakorlati ismerete. A megfigyelés és a kísérlet megkülönböztetése. A 

tömeg és térfogat elemi fogalma. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

Együttműködési képesség fejlesztése. A tudományos megismerési mód-

szerek bemutatása és gyakoroltatása.  

Képességek fejlesztése megfigyelésre, az előzetes tudás mozgósítására,  

 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 
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A 7. évfolyamon tanultak felelevenítése. 

Milyen kísérleteket láttatok és végeztetek 

a 7. osztályban? 

Ismeretek: 

A tanulói kísérleti munka szabályai. Ve-

szélyforrások (hő, vegyi, elektromos, 

fény, hang stb.) az iskolai és otthoni tevé-

kenységek során. 

Hosszúság, terület, térfogat, tömeg, sűrű-

ség mérés. 

Mértékváltások gyakorlása. 

Mértékegységek, mérési pontatlanságok. 

Mérési jegyzőkönyv készítése. 

 

Ismeretek felidézése, rendszerezése. 

 

Fényképek, ábrák, saját tapasztalatok alapján a ve-

szélyek megfogalmazása, megbeszélése. 

Csoportmunkában veszélyre figyelmeztető, helyes 

magatartásra ösztönző poszterek, táblák készítése. 

Kísérletek, megfigyelések önálló elvégzése, az 

adatok rögzítése, következtetések levonása. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. A nyomás 

Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás  Matematikai alapműveletek, az erő fogalma és mérése, terület. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

, A nyomás fizikai fogalmához kapcsolódó hétköznapi és természeti je-

lenségek rendszerezése 

 
 

Problémák, jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 
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Felületre gyakorolt erőhatás. 

 

Hol előnyös, fontos, hogy a nyomás nagy 

legyen? 

Hol előnyös a nyomás csökkentése? 

 

Nyomás a folyadékokban: 

 nem csak a szilárd testek fejtenek ki 

nyomást; 

 a folyadékoszlop nyomása a súlyából 

származik; 

a folyadékok nyomása a folyadékoszlop 

magasságától és a folyadék sűrűségétől 

függ. 

Pascal törvényének ismerete és demonst-

rálása. 

A gázok nyomásának kimutatása nyomás-

mérő műszerrel. 

Nyomás gázokban- légnyomás 

Torricelli élete és munkássága. 

Tanulókísérlet Arkhimédész törvényének 

igazolására. 

Úszás, lebegés, merülés bemutatása kis-

előadással. 

Ismeretek felidézése, rendszerezése. 

 

 Közlekedőedények vizsgálata, folyadékok sűrűsé-

gének meghatározása. 

 

Gyakorlati alkalmazások: hidraulikus emelő, hid-

raulikus fék. 

 

 

 

 

 

Annak megértése, hogy a légnyomás csökken a 

tengerszint feletti magasság növekedésével 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 

3. Elektromosság, mágnesesség 

Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás Elektromos töltés. Mágneses jelenségek. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

Az alapvető elektromos és mágneses jelenségek megismerése megfigye-

lésekkel. Kiscsoportos kísérletek végzése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 



747 

 

Bizonyos testek elektromosan töltött álla-

potba hozhatók, a töltött állapotú testek 

erővel hatnak egymásra. Kétféle (negatív 

és pozitív) elektromosan töltött állapot lé-

tezik, a kétféle töltés közömbösíti egy-

mást. A töltés átvihető az egyik testről a 

másikra 

Jelenségek, gyakorlati alkalmazások:  

Elektrosztatikus jelenségek a hétközna-

pokban (műszálas pulóver feltöltődése, 

átütési szikrák, villámok, villámhárító). 

Mágneses alapjelenségek vizsgálata kí-

sérletekkel. 

Az elektromos áramkör 

Ismeret:  

Az elektromos áramkör és részei (telep, 

vezetékek, ellenállás vagy fogyasztó). 

 

Adott vezetéken átfolyó áram a vezető két 

vége között mérhető feszültséggel ará-

nyos. 

A vezetéket jellemző ellenállás és /vagy 

vezetőképesség fogalma mint a feszültség 

és az áramerősség hányadosa. 

Az ellenállás mértékegysége (1 Ω). 

Ohm törvénye. 

Tanulókísérlet a fogyasztók soros és pár-

huzamos kapcsolására. 

 

 

Tanári segítséggel egyszerű elektromos kísérletek 

elvégzése, értelmezése. 

 

 

 

 

 

Egyszerű áramkörök összeállítása csoportmunká-

ban, különböző áramforrásokkal, fogyasztókkal. 

 

Ellenállás meghatározása Ohm törvénye alapján 

(feszültség- és árammérésre visszavezetve). 

Mérések és számítások végzése egyszerű áramkö-

rök esetén. 

Számolási feladatokban jártasság. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
 

4.Optika 

Órakeret: 

10 óra 

Előzetes tudás 
Hosszúságmérés, éjszakák és nappalok váltakozása, a Hold látszólagos 

periodikus változása,fényjelenségek a mindennapokban. 

Tantárgyi fejlesz-

tési célok 

A fény tulajdonságainak megismerése. A fény szerepe az élő természet-

ben. A beszélgetések és a gyűjtőmunkák során az együttműködés és a 

kommunikáció fejlesztése. Tanulókísérletek elvégzése. 

 

Problémák, jelenségek, gyakorlati al-

kalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 
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 Ismeretek:  

A fény egyenes vonalú terjedése. A fény-

visszaverődés és a fénytörés: a fény az új 

közeg határán visszaverődik és/vagy 

megtörik; a leírásuknál használt fizikai 

mennyiségek (beesési szög, visszaverő-

dési szög, törési szög rajzolása). 

Számolási feladatok. 

 

Az emberi szem mint optikai lencse mű-

ködésének megértése, a jellegzetes látás-

hibák (távollátás, rövidlátás) és a korrek-

ció módja (szemüveg, kontaktlencse). 

A fehér fény felbontása színekre prizma 

segítségével; a fehér fény összetettségé-

nek felismerése. 

 

 

Demonstrációs kísérletek 

Csoportmunkában tanulói kísérletek 

 

Kép- és tárgytávolság mérése gyűjtőlencsével, fó-

kusztávolságának meghatározása napfényben. 

Sugármenet-rajzok bemutatása digitális táblán.  

A tanuló környezetében található tükrök és lencsék 

képalkotásának kísérleti bemutatása. 

Tükrök esetén a kép keletkezésének értelmezése 

egyszerű sugármeneti rajzzal. 

Gyakorlati különbségtétel a valódi és a látszólagos 

kép között. 

A fókusz meghatározása homorú tükör és gyűjtő-

lencse esetén. 

 

Tanulókísérletek optikai padon. 

 

 

 

 

 

Földrajz helyi tanterv a 7. és 8. évfolyamok számára 

 

Készült a Kölcsey Ferenc Gimnázium hat évfolyamos emelt óraszámú matematika osztálya 

tanulóinak a kerettantervi ajánlásoknak megfelelően. 

 

Alapdokumentumok 

A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-

zetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet  

4. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára  

   4.2. –Földrajz a hatosztályos gimnázium 7-8. osztályai számára 

Általános célok és feladatok 

 

A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a 7.8 osztályokban a földrajzoktatás során a tanulók 

megismerkednek a szűkebb és tágabb környezetük természeti, társadalmi-gazdasági és környe-

zeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető 
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eszközökkel és módszerekkel. Az ismeretszerzés vizsgálódásának középpontjában a természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napja-

ink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a természet- és társadalomföld-

rajz, a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integ-

rálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást. A földrajz tan-

tárgy előzménye az alsó tagozatos környezetismeret és az 5–6. évfolyamos természetismeret, 

így azok követelményrendszerére épül, és azok eredményes elsajátítását feltételezi. Ez a helyi 

tanterv a 7.8. évfolyamok során önálló szemléletű és egységes földrajzi-környezeti tudásszer-

zésben gondolkodik. A tananyag elrendezési elve spirális, elsősorban az életkori sajátosságok 

figyelembe vétele miatt. A 7–8. évfolyamon a térbeli intelligencia egyre táguló térben való fej-

lesztése a fő cél, amely a későbbi évfolyamokon kibővül a kapcsolatrendszerek értelmezésével 

és a tendenciák megfogalmazásával. 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondol-

kodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a 

Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lény-

ként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudás-

szerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tényeket, jelenségeket és folyamato-

kat elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásukban, fejlődésükben ismertetik meg, meglát-

tatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős 

magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a 

regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális folyama-

tok érzékelésével lehetővé válik, hogy megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő 

tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi és környe-

zeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 

Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-

környezeti jellemzőinek megismertetése, amely a hazához és a magyarsághoz való kötődés ki-

alakulásának bázisa. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-

gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti 

igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy va-

lósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a 

következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul 

a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondol-

kodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való tudásszerzés mel-

lett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A más anyanyelvű orszá-

gok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő kommuni-

káció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlő-

dését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazá-

sával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával 

a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásá-

hoz. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes természet-

tudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos ellentmondásosságát, a 

rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, az anyag, az energia, az 

információ különböző formáit vizsgálja, de regionális megjelenésükben. A természeti jellem-

zőkhöz mindig hozzákapcsolja azoknak társadalmi-gazdasági felhasználását, illetve a társa-

dalmi és a gazdasági élet elemeit is egymáshoz illeszti, ezáltal megveti a társadalomtudományi 

szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folya-
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matos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás, ezért a tartalmi ele-

mek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékeny-

sége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és az 

információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a tapasztalati és a digitális 

világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy feladatának tekinti a ta-

nulók megismertetését a helyi, a regionális és a globális környezetükkel, a valóság gyors válto-

zásai miatt a tanulók ismereteik állandó frissítésére kényszerülnek. A távoli tájak megismeré-

sében nagy szerepet kapnak a mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, 

internet) révén szerzett információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze 

a médiumok által közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, 

hogy a világ médiumokban tapasztalt ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek, 

jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát láthatják. 

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény felébresz-

tése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társada-

lom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári kom-

petenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymér-

tékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, krea-

tív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A földrajz tantárgy komplex is-

meretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve 

felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolánkból 

kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakorlása 

során.  

A hatosztályos gimnáziumi földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti tér-

képolvasás képességét, és jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méret-

arányú és ábrázolásmódú térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak 

az adott témában újonnan megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv 

tartalmi és szemléleti újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek.  

A kerettantervi ajánlásoknak megfelelően a helyi tantervünk arra törekszik, hogy megkeresse 

azokat a problémaköröket és vezérfonalakat, amelyek segítségével az ismerethalmaz helyett 

egy általános földrajzi-környezeti szemlélet alakítható ki a tanulókban. Ez magában foglalja 

mind az ökológiai, mind az evolúciós szemléletet (pl. földtörténeti, gazdaságtörténeti és társa-

dalmi fejlődés), valamint a többszintű térszemléletet is. Meg kell érteniük például a különböző 

hierarchiaszintű tájak viszonyát, a lokális, a regionális és a globális jelenségek, történések, fo-

lyamatok összefüggéseit, kapcsolatát. 

Helyi tantervünk szakított a topográfia-központú, leíró jellegű földrajztanítással. Helyette egy-

szerűsítésekre és általánosításokra van szükség. Fejleszteni kell a tanulókban a modellekben 

való gondolkodás képességét. Ezt a célt szolgálja elsősorban a tipikus tájak földrajzi jellemzése 

a 7. évfolyamon. A földrajzi övezetesség rendszere, a vízszintes és a függőleges övezetesség 

kapcsolata téma is alkalmas rá, amely elemeiben már az általános iskolában megjelenik, de 

szintézisére csak a 9. évfolyamon kerül sor. Modellszerű feldolgozás lehetősége rejlik a termé-

szetismeret keretében az általános természetföldrajzi fogalmak, folyamatok és összefüggések 

bemutatásakor is, sőt a regionális rendezőelvű 7–8. osztályos társadalom-földrajzi ismeretanyag 

feldolgozásában is (amelynek szintézisére csak középiskolában kerül sor). A regionális föld-

rajzi témakörök esetében a kerettantervi ajánlásoknak megfelelően megadjuk a földrészek be-

mutatásának megközelítésmódját, és megjelöltük azokat az országokat, amelyek tanítása egyet-

len iskolában sem maradhat el. Például a 7. osztályban Afrika témakörben az általános földrajzi 

bemutatás alapelve az ott tipikus tájak (sivatag, oázis és éhségövezet) megismerése. Helyi tan-

tervünkben a tanulók általános áttekintő képet kapnak a trópusi-Afrika földrajzi jellegzetessé-

geiről és az arab országok világban betöltött szerepéről. Ország szintjén viszont csak a Dél-



751 

 

afrikai Köztársaságot dolgozzuk fel. A 8. osztályban Közép-Európa feldolgozása is tájtípuson-

ként történik. A közép-és kelet-európai magashegyvidékek (Alpok, Kárpátok) bemutatásakor a 

hasonló természetföldrajzi adottságok és életfeltételek mellett az országok gazdasági fejlettsége 

különbségének érzékeltetése a fő feladat. 

A tanulási folyamat során alkalmazható módszerek 

A jelenségek, folyamatok bemutatásában támaszkodjunk a mindennapi életből vett példákra, a 

tanulók saját megfigyeléseire, élményeire, a földrajzi kísérletekre. Segítsük őket a céltudatos 

megfigyelésben, a tapasztalt jelenségek elemzésében, megértésében. A megfigyelési feladatok 

kapcsolódjanak szorosan a tananyaghoz, illetve irányítsák rá a tanulók figyelmét saját környe-

zetük földrajzi vonatkozású jelenségeire, környezetvédelmi problémáira.  

Elemezzük a tankönyv képeit, ábráit, táblázatait, azzal is fejlesztve a tanulók önálló ismeret-

szerző készségét. 

Az új anyag feldolgozása közben támaszkodjunk azokra a kérdésekre és feladatokra, amelyek 

egy része a tananyagba ágyazottan jelenik meg. A leckék végén elhelyezett, házi feladatnak is 

adható kérdések, kutatási és projekt feladatok a tanulók önálló ismeretszerzési képességét fej-

lesztik, illetve a csoportos feladatmegoldásra ösztönöznek.  

Az egyik legfontosabb feladatunk a szemléleti és a logikai térképolvasás készségének a tovább-

fejlesztése. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét az internetes ismeretszerzés lehetőségeire és veszélyeire, a tudo-

mányos igényességgel készült honlapok használatára.  

Kezeljük kiemelt nevelési feladatnak a környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítását. 

A komplex gondolkodás fejlesztése érdekében a lehető legtöbb helyen utaljunk a többi tan-

tárgyhoz való kapcsolódás lehetőségeire. 

 

 

 

 

 

 

Kulcskompetenciák: 

Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával kapcso-

latban mind írásban a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban a prezentációk 

alkalmával.  

Matematikai kompetencia: egyszerű számítási feladatok; diagramok elemzése, készítése; 

Természettudományos és technikai kompetencia: komplex természettudományos ismeretek; a 

fontosabb technikai vívmányok és az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának is-

merete;  

Digitális kompetencia: az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása a kutatási fel-

adatokban, prezentációkészítésben;  

A hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, elsajátítása, feldolgozása és beépítése; kö-

zös munkavégzés és a tudás másokkal való megosztása; a korábban tanult ismeretek, életta-

pasztalatok felhasználása; 

Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák felis-

merése, megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; a nemzeti öntudat erősítése; a fenntartható 

fejlődés támogatása;  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képesség, 

a tapasztalatok értékelése, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele, 

egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés; 
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka esztéti-

kus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

 

Értékelés, osztályozás: 

Az értékelés során törekedjünk arra, hogy változatos értékelési formákkal dolgozzunk. Az is-

meretek megszerzésén túl azt is vizsgáljuk, hogyan fejlődött a tanuló lényeglátó és probléma-

megoldó képessége. Követeljük meg a szakszerű megfogalmazást, adjunk lehetőséget a kifeje-

zőkészség, az előadói készség fejlesztésére. Az értékelés céljában kapjon fontos szerepet a sze-

mélyiség segítése; az önértékelési képesség kialakítása; az önálló tanulásra való képesség és 

igény kifejlesztése. 

A tanulók teljesítményét félévkor és a tanév végén osztályzatokkal értékeljük. Törekedni kell 

arra, hogy az évközi érdemjegyek megszerzése különböző értékelési szituációkban történjen. 

 

Tankönyvek, segédeszközök: 

A kerettantervi követelményeknek megfelelően megírt tankönyvek és munkafüzetek a 7. és 8. 

osztályos tanulók számára 

Középiskolai Földrajzi Atlasz, 

A tankönyvekhez kapcsolódó digitális anyagok, 

DVD-k, szakmai folyóiratok aktuális cikkei 

 

 

A földrajz tantárgy helyi tantervének óraszámai:  

 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszámok: 1 2 

Évi óraszámok: 36 72 

 

Az éves órakeret felosztása a 7. évfolyamon 

Témakörök 
Témánkénti 

órakeret 

Új anyag fel-

dolgozása 

Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

A szilárd Föld anyagai és folya-

matai 
7 6 1 

A földrajzi övezetesség alapjai 6 5 1 

Gazdasági alapismeretek 3 2 1 

Afrika és Amerika földrajza 14 12 2 

Ausztrália, a Sarkvidékek és 

Óceánia földrajza 
4 3 1 

Év végi összefoglalás 2  2 
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Összesen: 36 28 8 

 

Részletes óratervezet a 7. osztály számára 

Témakörök Témánkénti 

órakeret 

Új anyag feldolgozása Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

A szilárd Föld anyagai és fo-

lyamatai 

7 óra 6 óra 1 óra 

Környezetünk anyagainak 

vizsgálata 

 2 óra  

A folyamatosan változó 

bolygó és környezete 

2 óra 

Tájékozódás a földtörténeti 

időben 

2 óra 

A földrajzi övezetesség alap-

jai  

6 óra 5 óra 1 óra 

Éghajlati alapismeretek  1 óra  

A forró övezeti földrajzi kör-

nyezeti kapcsolatok feltárása 

1 óra 

A mérsékelt övezeti földrajzi 

kapcsolatok értelmezése 

1 óra 

A hideg övezeti földrajzi kör-

nyezeti kapcsolatok feltárása 

 1 óra 

A függőleges övezetesség  1 óra 

Gazdasági alapismeretek 3 óra 2 óra 1 óra 

A gazdaság értelmezése  1 óra  

 Pénzügyi alapismeretek  1 óra 

Afrika és Amerika földrajza 14 óra 12 óra 2 óra 

Afrika természetföldrajza  2 óra  

Afrika társadalomföldrajza  2 óra 

Amerika természetföldrajza  3 óra 

Amerika társadalomföldrajza  1 óra 

Amerika országai  4 óra 

Ausztrália, a Sarkvidékek és 

Óceánia földrajza 

4 óra 3 óra 1 óra 
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Ausztrália a kontinensnyi or-

szág 

 1 óra  

A sarkvidékek földrajza  1 óra 

A világtenger földrajza  1 óra 

Év végi ismétlés, rendszere-

zés 

2 óra  2 óra 

Összes óraszám 36 óra 28 óra 8 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgáló-

dások alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben található szi-

lárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, modelle-

zése. A talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata alapján. Em-

beri és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése. Konk-

rét, lakóhelyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékeny-

ségre, természeti értékek védelmére. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. 

hegyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által 

tapasztalható időtartamok és a földtörténeti időegységek aránya-

inak érzékeltetésével. 

A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, 

vizsgálódások, mérések megadott szempont alapján tanári irányí-

tással), a balesetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakorol-

tatása, a tapasztalatrögzítés önállóságának fokozatos növelése.  

Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes ha-

tására bekövetkező jelenségek vizsgálata során. 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly 

lehetőségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a 

fenntarthatóság iránti elkötelezettség megalapozása. 

A természet, mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a 

talaj példáján. 

Isme-

re-

tek/fej-

lesztési 

köve-

telmé-

nyek 

Kapcsolódási pontok 
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Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges 

anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos vizs-

gálódással. A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásvá-

nyok, drágakövek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és 

rézérc, bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mé-

rése, vizsgálata; csoportosításuk. 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtí-

pusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési folyamat 

és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani képződmé-

nyek védelmének megismerése környékbeli példákon közvetlen ta-

pasztalatszerzéssel. 

A folyamatosan változó bolygó és környezet 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének 

megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom 

összekapcsolása. 

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetleme-

zek mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegy-

láncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátsá-

gok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, 

vetődés, rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és 

mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, 

üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők 

harcának értelmezése. 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkü-

lönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori földgömbi 

helyzete természetföldrajzi és környezeti következményeinek felis-

merése a mai földrészek kialakulásához vezető állapotok példái alap-

ján  

 
Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével. 

Kémia: Szerves 

és szervetlen 

anyag, keverék, 

szilárd anyag, 

egyes ásványok 

és kőzetek össze-

tétele. 

Halmazállapo-

tok. 

 

Biológia-egész-

ségtan: élő 

anyag. 

 

Matematika: 

Képzeleti moz-

gatás, szétvágá-

sok. Időegysé-

gek, időtartam-

mérés, számok a 

számegyenesen.  

 

Fizika: úszás, sű-

rűség, erőhatá-

sok, szilárd tes-

tek fizikai válto-

zása. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősma-

radvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai 

(belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vul-

kán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. 

Geológiai idő, földtörténeti időegységek.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség alapjai 

Órakeret 

6 óra 
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Előzetes tudás 

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz kör-

forgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés jelen-

ségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és időbeli 

változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. A ned-

ves és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, társadalmi-gazdasági 

hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjának és az ég-

hajlati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemei-

nek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az 

éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetes-

ség elemeinek összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató 

ábrák (diagramok, modellek, magyarázó ábrák) elemzése során.  

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a 

társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti 

következményeik meglátása példákban).  

Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellem-

zési algoritmusának megismertetése.  

Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának felfede-

zésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmó-

dok bemutatásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éghajlati alapismeretek 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők 

érvényesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat öveze-

tességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram olva-

sása. 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Esőerdő-vidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, 

erdőirtás és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos eső-

zés következményei, legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagoso-

dás folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői, 

napenergia-készlet).  

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelme-

zése 

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a ter-

mészetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje felé való változá-

sának felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves területek és 

a vegyes szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; 

a tajgavidék és az erdőgazdálkodás jellemzése. 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felis-

merése a szélsőséges természeti viszonyokban.  

A függőleges földrajzi övezetesség 

Fizika: fény, hullám, 

hőmérséklet, halmazál-

lapot, csapadék. 

 

Matematika: modellek 

és diagramok megér-

tése, adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek.  

 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről, időjá-

rási térképek, előre-

jelző rendszerek.  
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A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a 

hegység éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a ma-

gashegységi táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű 

értelmezése; helyes magatartás lavinaveszélykor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szél-

rendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró 

övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegység; 

vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, 

gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és ma-

gashegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenysége-

inek felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás példáinak isme-

rete. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható ter-

mékeket előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros 

kapcsolat és az egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező fel-

ismertetésével.  

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a 

kereslet és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon ke-

resztül történő megértetése során.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapo-

zása a családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való 

bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság értelmezése 

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy or-

szág életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának meg-

látása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatások); az 

országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megismerése. 

Pénzügyi alapismeretek 

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kíná-

lat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési 

módok megismerése.  

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése 

egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. 

A takarékoskodás és a megtakarítások lényege.  

Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valu-

taváltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a gazdasági ágak 

történelmi kialakulása; 

nemzetközi együttmű-

ködések. 

 

Matematika: mennyi-

ségek összehasonlítása, 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Informatika: adat- és 

ténygyűjtés az internet-

ről. 
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Nemzetközi együttműködések: A nemzetközi együttműködések 

szükségességének felismerése különböző típusú szervezetek pél-

dáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális és civil szer-

vezetek). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.  

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, 

árfolyam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Afrika és Amerika földrajza 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a föld-

történeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggései. 

A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusának 

használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi jellem-

zőiről a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről 

való tudás alkalmazásával.  
Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós 

térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképolva-

sás képességének fejlesztése.  

A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági jel-

lemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban 

zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők élet-

módot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbsé-

geinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek meglátta-

tásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az em-

beriség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, va-

lamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való 

felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismerteté-

sével. 

A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jel-

rendszerek működésének megfigyelésével, valamint különböző jel-

legű információs anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-össze-

állítással és beszámoló-készítéssel (országcsoportok, országok be-

mutatása). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következmé-

nyeinek, valamint az ásványkincs- és energiahordozó-készletek 

területi és gazdasági ellentmondásosságának értelmezése. 

Afrika társadalomföldrajza. 

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, 

a fiatal népesség és következményeinek összekapcsolása esetle-

írásokban (etnikai feszültségek, országok közötti és polgárhábo-

rúk). 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvé-

nyes, oázis- és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő élet-

módok különbségeinek feltárása. 

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társa-

dalmi, egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járvá-

nyok, túllegeltetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, 

nemzetközi segítségnyújtás szükségességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak 

megértése. 

Amerika természetföldrajza 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt 

gazdaságot és életmódot meghatározó szerepének megismerése.  

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elem-

zése. 

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i 

zártság következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. 

Az aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek megis-

merése, a vízrendszer-hasznosítás modellezése. 

Amerika társadalomföldrajza 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a né-

pességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, hátrá-

nyok felismerése példákban.  

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a tele-

pülés-együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatá-

nak értelmezése példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség 

átalakulásának értelmezése (pl. elmetérképezéssel). 

Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fej-

lődési út értelmezése; a technológiai övezet jellemzése.  

Amerika országainak földrajza 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzár-

kózó erőterek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  

Amerikai Egyesült Államok, mint világgazdasági vezető hata-

lom; Brazília, mint gyorsan fejlődő ország.  

Biológia-egészségtan: 

A forró övezet élővi-

lága. Városi ökoszisz-

téma. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Gyarmatosítás, 

ókori öntözéses kultú-

rák. Amerika meghódí-

tása. Urbanizáció, tech-

nológiai fejlődés. 

 

Erkölcstan: lokális cse-

lekvések és globális 

problémák.  



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi 

árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvi-

dék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túl-

legeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és oá-

zisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfoglalás, 

farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befolyás, 

bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhatalom. 

Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, technológiai öve-

zet, urbanizáció, városövek, városövezet, agglomerációs zóna).  
 

Topográfiai is-

meretek 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, 

Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazo-

nas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, 

Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. Vörös-ten-

ger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Ori-

noco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.  

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Ale-

xandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, New 

Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilícium-

völgy, Washington. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái. 

Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és öveik főbb 

természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. Az óceánok 

és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az óceánok 

megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi 

jellemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések felis-

mertetése a Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való 

tudás alkalmazásával.  

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások 

globális folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével pél-

dákban, sérülékenységének és következményeinek megértetésével. 

A modellszerű gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a 

térség problémáiról. 

Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térké-

peken való tájékozódással, információleolvasással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Ausztrália, a kontinensnyi ország 

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (siva-

tag és artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és kö-

vetkezményeik ismerete. 

A sarkvidékek földrajza 

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellem-

zése; az ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek 

átlátása; a sarkvidék, mint speciális élettér értelmezése; az Ant-

arktika szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megisme-

rése.  

A világtenger földrajza 

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlá-

sok szerepének, a világtenger, mint erőforrás (ásványkincsek, ár-

apály-energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megis-

merése; a veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalá-

szás) egyszerű értelmezése. 

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, 

társadalmi és környezeti következményeinek (hajózás, idegen-

forgalom stb.) megismerése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: nagy földrajzi 

felfedezések; hajózás.  

 

Kémia: ózon; sósvíz és 

édesvíz; vízszennye-

zés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 

 

Fizika: Felhajtóerő, hő-

szigetelés. A tenger-

mozgások fizikai alap-

jai (hullámok vízfelüle-

ten).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, 

ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-

energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

Topográfiai is-

meretek 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyu-

gat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrália, 

Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék 

(Antarktisz). 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és an-

nak kisebb-nagyobb egységeiről, a földrészek közül Afrikáról, Ausztráliáról 

és Óceániáról, a Sarkvidékekről, valamint Amerikáról. Legyen fogalmuk a 

világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, va-

lamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű, a fentiekben felsorolt 

kontinenseken található ország-csoportokról, országokról. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüg-

géseket és törvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, 

tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes földrészekre vagy 

ország-csoportokra, tájakra jellemző természeti jelenségekkel, társadalmi-

gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, or-

szág-csoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékel-

jék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentősé-

gének időbeli változásait. Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regio-

nális példákban. 

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezet-

károsító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének ér-

vényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a 

fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a 

saját magatartásukon is múlik.  

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méretei-

ről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrend-

jéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. Legye-

nek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigye-

lések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordo-

zókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges 

elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legye-

nek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, föld-

részeket, országokat és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, sze-

rezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez 

tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudásuk 

alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben, a földrajzi 

térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tan-

tárgyak tanulása során is. 

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük 

az igény arra, hogy a későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák 

földrajzi ismereteiket. 

 

 

Az éves órakeret felosztása a 8. évfolyamon 
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Témakörök 
Témánkénti 

órakeret 

Új anyag fel-

dolgozása 

Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

Ázsia földrajza 12 10 2 

Európa általános földrajza 7 6 1 

Észak és Mediterrán Európa 11 9 2 

Atlanti-Európa 6 5 1 

Kelet és Közép-Európa föld-

rajza 
8 7 1 

A Kárpát-medencevidék föld-

rajza 
5 4 1 

A hazánkkal szomszédos orszá-

gok földrajza 
4 3 1 

Magyarország természeti és kul-

turális értékei 
5 4 1 

Hazánk társadalomföldrajza 11 10 1 

Év végi összefoglalás 3  3 

Összesen: 72 58 14 

 

 
Részletes óratervezet a 8. évfolyam számára 

 

 
Témakörök Témánkénti 

órakeret 

Új anyag feldolgozása Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

Ázsia földrajza 12 óra 10 óra 2 óra 

Ázsia természetföldrajza  3 óra  

Ázsia társadalomföldrajza 2 óra 

Ázsia regionális földrajza 5 óra 

Európa általános földrajza  7 óra 6 óra 1 óra 

Európa általános természetföld-

rajzi képe 

 3 óra  
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Európa általános társadalom-föld-

rajzi képe 

3 óra 

Észak-és Mediterrán-Európa 

földrajza 

11 óra 9 óra 2 óra 

A tenger, a tagolt partvidék sze-

repe az észak-és dél-európai né-

pek életében 

 1 óra  

 

É-Európa földrajza  3 óra 

Mediterrán-Európa földrajza  3 óra 

A Balkán-térség  2 óra 

Atlanti-Európa földrajza 6 óra 5 óra 1 óra 

Atlanti-Európa földrajzi jellem-

zése és problémái 

 2 óra  

Nyugat-Európa meghatározó or-

szágai 

 3 óra 

Kelet-és Közép-Európa föld-

rajza 

8 óra 7 óra 1 óra 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és 

Európa között 

 1 óra  

Oroszország  1 óra 

A hegyvidéki Közép-Európa  1 óra 

A medencei Közép-Európa  4 óra 

A Kárpát-medencevidék föld-

rajza 

5 óra 4 óra 1 óra 

A Kárpát- medencevidék termé-

szetföldrajzi egysége 

 2 óra  

A Kárpát-medencevidék társada-

lom-földrajzi egysége 

 2 óra 

A hazánkkal szomszédos orszá-

gok földrajza 

4 óra 3 óra 1 óra 

A Kárpát-medence magashegy-

ségi keretének országai 

 1 óra  

A keleti termékeny vidékek orszá-

gai 

 1 óra 

A déli hegyvidékek országai  1 óra 

Magyarország természeti és 

kulturális értékei 

5 óra 4 óra 1 óra 

Hazánk nagytájai  2 óra  

A magyar nemzeti kultúra  1 óra 
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Természeti, kulturális történelmi 

érték-és eredetvédelem  

 1 óra 

Hazánk társadalomföldrajza  11 óra 10 óra 1 óra 

Népesség-és településhálózat  2 óra  

Hazánk gazdasági szerkezete  8 óra 

Év végi ismétlés, rendszerezés 3 óra  3 óra 

Összes óraszám 72 óra 58 óra 14 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ázsia földrajza 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a föld-

történeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságaival és környezeti problémáinak összefüggései.  

A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a technoló-

giai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési algoritmusának 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzői-

nek okaival, társadalmi-gazdasági következményeivel, és a világ 

gazdasági folyamataival való összefüggésekben történő feldolgozá-

sával. A földrajzi tényezők életmód-meghatározó szerepének felis-

mertetése. 

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség te-

rületi különbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és 

környezeti következményeik elképzeltetésével.  

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, 

környezeti problémák világméretűvé válásának példákban való ér-

zékeltetésével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi 

felelősségének bemutatásával.  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi 

és környezeti folyamatok példákban való felismertetésével. 

A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképe-

ken való önállóan tájékozódással, az információk közötti összefüg-

gések indoklásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia természetföldrajza 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos 

éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontraszt-

jának, okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek (föld-

rengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes ma-

gatartás megismerése.  

Matematika: ok-oko-

zati gondolkodás, mo-

dellezés. 
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Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelsei zárt fekvés következmé-

nyeinek megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a 

forró és a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses mon-

szungazdálkodás modellezése.  

Ázsia társadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialaku-

lási okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kultú-

rák, a világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befo-

lyásoló szerepének felismerése példákban. 

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési 

és gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, technoló-

giaátvitel-folyamat értelmezése. 

Ázsia regionális földrajza 

Eltérő szerepkörű ország-csoportok: kőolajban gazdag országok, 

mezőgazdasági alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, 

újonnan iparosodott országok, új gazdasági hatalmak megisme-

rése.  

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társada-

lom ellentmondásai. 

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a bio-

technológián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a termé-

szeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és kör-

nyezeti következményei. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső te-

rületek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli 

és környezeti következményei. 

Fizika: légköri jelensé-

gek fizikai törvénysze-

rűségei, természeti ka-

tasztrófák. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ókori jelentős 

ázsiai kultúrák, napja-

ink gazdasági fejlő-

dése; a gazdasági hata-

lomváltás. 

 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai forra-

dalom, életfeltételek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, mon-

szunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt 

övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobbanás, 

világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom, techno-

lógiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 

Topográfiai 

ismeretek 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Ja-

pán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-

szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, 

Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia, 

Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és Kaszpi-ten-

ger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, Indus, 

Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.  

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökor-

szág; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, 

Szöul, Tokió, Újdelhi. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Európa általános földrajza 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felisme-

rése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi övezetes-

ség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti problémái. 

A szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A földrészek és or-

szágcsoportok szerepe a világgazdaságban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak megis-

mertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földrészek-

kel kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai és 

az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti ve-

szélyek feldolgozásával. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sok-

színűség földrajzi okainak és a népességkeveredés következményeinek 

elemzése során. A közös európai kultúra, főként földrajzi alapjainak is-

merete és a megőrzésére irányuló igény kialakítása.  

Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, 

diagramok értelmezésével, elemezésével, a földrajzi övek jellemzési 

szempontjainak önálló használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Európa általános természetföldrajzi képe 

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következ-

ményeinek, a domborzati adottságok következményeinek és a 

nagytájak mozaikjának megismerése. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 

természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A ter-

mészeti adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-

gazdasági életben. 

Európa társadalom-földrajzi képe és folyamatai 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társada-

lom gazdasági következményeinek megismerése.  

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felisme-

rése, az új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélkü-

liség) értelmezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkeze-

tének térképezése. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamat-

ban.  

Fizika: erőhatások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: A természeti 

adottságok és a törté-

nelmi események kap-

csolata. Európa mint 

évszázadokon át a Föld 

legfejlettebb és vezető 

térsége; az integráció 

története, intézmény-

rendszere; infrastruk-

túra és fejlődés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életkor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási 

front.  
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Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; 

uniós polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. 

Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet. 

Topográfiai is-

meretek 

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból kö-

vetkező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a 

meleg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a 

vándorló állattartás lényegének ismerete.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két kon-

tinensrész közös és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok 

okainak és következményeinek feltárásával. Gyakorlatorientált 

szemlélet fejlesztése az ismert világ folyamatos tágulása a fejlő-

désben máig érzékelhető hatásainak, valamint a természeti és gaz-

dasági körülmények, hagyományok gondolkodásmódot, életmó-

dot befolyásoló hatásának felismertetésével. 

Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről 

való leírás készítésével segédeszközök használatával, tanári irá-

nyítással. 

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környe-

zeti problémáinak irányított projektmódszerrel történő feldolgo-

zásával. 

Isme-

re-

tek/fej-

lesztési 

köve-

telmé-

nyek 

Kapcsolódási pontok 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek 

életében 

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő 

szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása. 

Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek 

megismerése; az eltérő jellegű természeti tájak, az adottságaikhoz 

igazodó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, gazdag-

sága okainak, összetevőinek értelmezése. 

Mediterrán-Európa földrajza 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: 

Földrajzi fekvés 

szerepe a világ-gaz-

dasági helyzetben; 

nagy földrajzi felfe-

dezések; munka-

megosztás. Gyar-

matosítás következ-
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Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a ki-

kötőövezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének 

megalkotása.  

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának 

megismerése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és 

következményeinek értelmezése Olaszország példáján. A környe-

zetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása 

helyzetgyakorlatokban. 

A Balkán-térség  

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modelle-

zése; a kultúrák találkozási következményeinek felismerése pél-

dákban.  

ményei (gyarmat-

tartók). Kultúrák üt-

közése. 

 

Informatika: bemu-

tató készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, 

vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazda-

ság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, 

vendégmunkás, munkaerő vándorlása, időszakos idegenforgalom. 

Topográfiai is-

meretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pire-

neusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, 

Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-

tóvidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlanti-Európa földrajza 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból kö-

vetkező társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyzetek 

ismerete. A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi jellemzői, az óceáni 

éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés 

és a társadalom nagymérvű környezet-átalakító tevékenysége következ-

ményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre való áthelyezése 

következtében kialakuló válsághelyzet és az új fejlődési pályák válasz-

tása konfliktusának elemzésével. 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett kez-

deményezések bemutatásával, a regionális és a a globális szemlélet ösz-

szekapcsolása.  

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodla-

gos információhordozók kiválasztása tanári irányítással.  

A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási 

adatai egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének érzékeltetésével.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái 

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyu-

gat-Európa természetföldrajzi jellemzése.  

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fo-

gyása következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari 

körzetek átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet mo-

dernizációjának értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a kör-

nyezet savanyodása, a vízszennyeződés okozati és prognosztikus 

értelmezése. 

Nyugat-Európa meghatározó országai 

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító 

elemzéssel.  

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye 

és a profilt váltó iparvidékek). 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyomá-

nyainak, a modern ipar kialakulásának földrajzi összefüggései).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: gyarmatosítók, 

ipari forradalom, tech-

nológiai váltás. 

 

Matematika: kritikai 

gondolkodás, nagyság-

rendi viszonyítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas üle-

pedés és eső, a környezet savanyodása.   

Topográfiai 

ismeretek 

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont 

Blanc, Pennine; La-Manche, Rhône, Szajna, Temze.  

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-ang-

liai-iparvidék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kelet- és Közép-Európa földrajza 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottsága-

iról és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környe-

zeti veszélyhelyzetek. 

A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a kontinentalitás 

térbeli változásának ismerete. A mérsékelten szárazföldi és a szárazföldi 

terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki függőleges övezetesség 

és hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, bányavidék, átala-

kuló ipari körzet, kikötői övezet, mint tipikus tájak, tájjellemzési algorit-

mus. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, sze-

génység és a függőség, valamint a történelmi, politikai változások és a 

társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével. 

A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások és 

érdekek érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú tájak át-

alakítása kultúrtájakká).  

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen kör-

nyezetének európai összefüggésben való megismertetésével, a közép-eu-

rópai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között 

A kontinensbelsei fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és 

társadalom-földrajzi következményeinek felismerése (összeha-

sonlító tematikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendsze-

rek (ásványi nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldol-

gozóipari ágazatok; energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafel-

dolgozás; eltérő célú mezőgazdasági termelés) megértése.   

Oroszország  

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társa-

dalmi alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek. 

A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék 

természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet befolyásoló hatásá-

nak bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforgalom 

meghatározó szerepének igazolása. 

A medencei Közép-Európa 

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása 

a Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidé-

kein, középhegységi tipikus tájain.  

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és 

jelenének értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrend-

szerek felismerése.  

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi 

jellemzése.  

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elem-

zése (esetelemzés, mentális térképkészítés).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Technológiai 

kapcsolatok. Szocia-

lista világrend, hideg-

háború, Szovjetunió. 

Osztrák-Magyar Mo-

narchia, világháború. 

 

Biológia-egészségtan: 

életközösségek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdál-

kodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás, 

energiagazdaság, hegyi turizmus. 

Topográfiai is-

meretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-me-

dence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; 

Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, 

Visztula, Volga.  

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, 

Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Kárpát-medencevidék földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító té-

nyezők, a vízhálózat.  

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi adott-

ságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, 

környezeti veszélyhelyzetekről.  

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipi-

kus tája. 
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A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és köz-

vetett földrajzi következményeinek, az ember életmódját meghatározó 

feltételeknek az összekapcsolásával, illetve prognosztizálással. A kriti-

kai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai tervezés-

sel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban tanári út-

mutatással. Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, föld-

rajzi, környezeti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék ki-

alakulása, az ember környezet-átalakító tevékenysége). A szociális 

kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országainak együtt-

működésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjektív korlátai-

nak felismertetésével.  

A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás ké-

szítésével.  

Isme-

re-

tek/fej-

lesztési 

köve-

telmé-

nyek 

Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekap-

csolása a földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg 

modellezése.  

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghaj-

latban, a vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapot-

ban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az 

azokból adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek ér-

telmezése.  

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakítás-

nak és következményeinek az ok-okozati rendszerű megis-

merése, prognosztizálása.  

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a 

Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi 

alapú népszokásaik megismerése.  

Fizika: fizikai folyamatok 

a földkéregben. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: tájjal, szülőfölddel 

kapcsolatos irodalmi mű-

vek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Magyar Királyság, ma-

gyar kultúra. 

Erkölcstan: nép, nemzet, 

nemzetiség, etnikum. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, 

aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, kul-

túrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárváros, 

hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, néprajzi 

csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 
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Topográfiai 

ismeretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Szé-

kelyföld, Őrvidék, Partium. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa 

és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból követ-

kező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és középhegyvi-

dék és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak 

ismerete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen helyzetének 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal 

való múltbeli és jelenlegi kapcsolatának tudatosításával, a ma-

gyarsághoz kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti jellem-

zőinek megismertetésével.  

Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzői-

nek rendszerezésével (összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai 

sorok, idő- és térsorok, folyamatvázlatok, sémák stb.).  

A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok föld-

rajzi-környezeti jellemzői). 
A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép-Európá-

val kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése 

internetalapú szolgáltatások célirányos használatával (pl. tények, 

adatok, képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése). 

A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése orszá-

gok bemutatása során (tanulói kreatív módszerek). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai 

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzőinek összehasonlítása; történetelmondás hazai és kül-

földi utazások átélt élményeiről. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi 

jellemzése. Magyar szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való tár-

sadalmi-gazdasági kapcsolatok. 

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint 

a fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek meg-

ismerése és bemutatása. 

A keleti termékeny vidékek országai 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Trianoni szerző-

dés és következmé-

nyei. Szovjetunió. Ju-

goszlávia, délszláv há-

ború. 



774 

 

Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gaz-

daságának bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése. 

Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgál-

tatója földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; 

Kárpátalja földrajzi jellemzése. 

A déli hegyvidékek országai 

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra 

(országok összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi jel-

lemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának 

földrajzi jellemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Topográfiai is-

meretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Har-

gita; Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, 

Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország természeti és kulturális értékei 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi jellemzői, nagy-

tájai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány vá-

rosa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A középhegység, a 

karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpát-me-

dencevidék egészében való földrajzi értelmezésével.  

Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi 

jellemzőinek összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés 

módszerével, a jellemzők okainak és következményeinek össze-

kapcsolásával). 
A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet 

megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a nem-

zettudat formálása. 

Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és érték-

védelem alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak megis-

mertetésével, illetve információgyűjtéssel, és az azokkal kapcso-

latos személyes és közösségi cselekvési lehetőségek felismerteté-

sével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A magyarországi nagytájak 

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek 

értelmezése; az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagy-

tájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a termé-

szeti adottságok felhasználásának értelmezése és a táj átalakí-

tásának modellezése. 

A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok 

és földrajzi alapú hagyományaik értelmezése; a magyar föld-

rajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményei-

nek bemutatása tanulói kutatómunka alapján. 

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvéde-

lem  

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehason-

lítása helyek, objektumok példáin; a védelem lényegének meg-

értése, a védett helyeken engedélyezett tevékenységek megis-

merése; kulturális hungarikumok megismerése projektmunká-

ban.  

Hon- és népismeret: 

nemzeti kultúra, nép-

rajzi csoport, népszo-

kások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveges informá-

ciógyűjtés. 

 

Biológia-egészségtan: 

ökológia és természet-

védelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hordalékkúp-síkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegy-

ségközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi vé-

dettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, termé-

szeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terület 

és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem. 

Topográfiai 

ismeretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, 

Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegy-

ség, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és Tol-

nai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- és 

Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, Moh-

ácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Bala-

ton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség hely-

színek és nemzeti parkok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország társadalomföldrajza 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország me-

gyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok életé-

ben és kapcsolataik különböző példái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság 

világgazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó hely-

zetének értelmezésével.  

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, érté-

keinek, gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondo-

latvázlatok készítésével és stratégiai tervezéssel. 
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A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének 

felismerése a társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai 

példákon. 

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a 

konfliktuskezelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra ne-

velés a hírek földrajzi-környezeti tartalmú információinak értel-

mezésével, nézetek megfogalmazásával, kifejtésével.  

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerek-

kel, hálózatos tanulással. 

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. 

adattárak, menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, 

a szerzett ismeretek másokkal való digitális megosztásával, vala-

mint a tudatos vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és településhálózat 

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a 

társadalom öregedése okainak, következményeinek feltárása; 

népességszerkezet megismerése.  

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelme-

zése; lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, 

városi, falusi települések, természeti, épített és emberi környe-

zet, gazdasági, szociális eltérések). 

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk oka-

inak elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkó-

zásuk lehetőségeinek megismerése.  

Magyarország gazdasági szerkezete 

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség 

és az életmód kapcsolata, a regionális különbségek megisme-

rése.  

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása 

és következményeik megvitatása.  

A magyar gazdaság főbb működési területei. 

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és 

szerkezetében változó külgazdasági kapcsolatok.  

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körze-

tei (okozati és prognosztikus bemutatás). 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; 

a hagyományok földrajzi alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai 

integrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ága-

zat) szerepe, jövőbeli lehetőségei.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Népesedési cik-

lus, infrastruktúrafejlő-

dés a történelmi Ma-

gyarországon. Kom-

munikációs és techno-

lógiai fejlődés. 

 

Matematika: Modellek 

megértése. Adatok 

jegyzése, ábrázolása. 

 

Informatika: internet-

alapú szolgáltatások 

használata. 
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A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok sze-

repe. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, mene-

kültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fo-

gyasztói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronó-

miai turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, in-

fopark.  

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Haj-

dúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgott-

hárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

A tanulóknak legyenek átfogó ismereteik Ázsiáról és Európáról, azon 

belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok természet- 

és társadalom-földrajzi sajátosságairól, lássák azok térbeli és törté-

nelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meg-

határozó szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-meden-

cében fekvő Magyarország földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az 

ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legye-

nek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségé-

vel, és azzal, hogy az EU-tagság milyen kötelezettségekkel és elő-

nyökkel jár hazánk számára. Legyenek képesek alapvető összefüggé-

sek, tendenciák felismerésére és megfogalmazására Európa és Ázsia 

tipikus, tájaira jellemző természeti jelenségekkel, társadalmi-gazda-

sági folyamatokkal kapcsolatban. Ismerjék fel az egyes európai és 

ázsiai országok, országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági 

folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-

gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel 

a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk 

társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a ter-

mészeti erőforrásokkal. Értsék meg azt is, hogy a hazai gazdasági, 

társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy regionális fo-

lyamatokkal függenek össze. Tudják példákkal bizonyítani a társa-

dalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális 

problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legye-

nek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntartható-

ság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját 

magatartásukon is múlik. Rendelkezzenek a tanulók valós képzetek-

kel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok 

és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban 

tájékozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, il-

letve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a 

különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból föld-
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rajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges ele-

mek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Le-

gyenek képesek megadott szempontok alapján jellemezni európai és 

ázsiai országokat és azok tipikus tájait. Szilárd ismereteik birtokában 

tudják értékelni hazánk és a Kárpát-medencében lévő szomszédos or-

szágokat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként hasz-

nálni, szerezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográ-

fiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kap-

csolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozód-

janak a köznapi életben, a földrajzi térben, illetve a térképeken, és 

alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása során is. 

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki 

bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább 

gyarapítsák földrajzi ismereteiket. 
 

 

 

Földrajz helyi tanterv a 9. és 10. évfolyamok számára 
 

Készült a Kölcsey Ferenc Gimnázium 4 évfolyamos általános tantervű, az 5 évfolyamos nyelvi 

előkészítős és a 6 évfolyamos emelt matematika óraszámú osztályaink számára 

Alapdokumentumok  

A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-

zetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet  

3. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára  

   3.2.10 –Földrajz a gimnáziumok 9–10. évfolyama számára 

Általános célok és feladatok 

Gimnáziumunkban a földrajzoktatás során a tanulóink megismerkedhetnek a szűkebb és tágabb 

környezet természeti és társadalmi-gazdasági, környezeti jellemzőivel, folyamataival, valamint 

a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. 

Vizsgálódásuk középpontjában a földrajztudomány, valamint a társ-földtudományok, mint a 

geológia, a meteorológia, a geofizika, által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környe-

zeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti esemé-

nyei állnak, lokális, regionális és globális szinten egyaránt, különös tekintettel a fenntartható-

ságra. 



780 

 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egy-

séges, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, 

és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden 

jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, folytonos átalakulásában mutat be, meg-

láttatva azok okait és lehetséges következményeit. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős 

magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A globalizá-

lódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy a tanu-

lók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, az 

ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi problémákat úgy, hogy egyben hasz-

nálható támpontokat kapjanak e problémák megoldásainak következő évtizedekben várható irá-

nyaihoz is. A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről megszerzett 

ismeretek bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A 

különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával se-

gíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok ter-

mészeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák 

megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásá-

hoz. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti 

tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. 

Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem 

előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti fo-

lyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul tanulóink 

természettudományi szemlélet és gondolkodásmódjának kialakulásához, valamint a szüntelenül 

változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak 

megismeréséhez és megértéséhez. Mindehhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és in-

formációszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzel-

hetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-

tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és feldolgozás képességének 

fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanítási-

tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó 

tanulás képességének kialakítása. 

Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a műveltségi terület előse-

gíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folya-

matainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet 

eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassa-

nak. 

A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a 

munka világában, illetve felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ah-

hoz, hogy az iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári 

szerep gyakorlása során. 

Az egyes tartalmi egységek végén található fogalmak, illetve topográfiai követelmények az ál-

talános iskolában elsajátított tananyagra épülnek, és feltételezik azok ismeretét, az ott megne-

vezettek közül csak a középiskolai tananyag feldolgozása szempontjából meghatározó jelentő-

ségű fogalmakat ismételtük meg. Ezek újbóli felsorolása a fogalmak – a tanulók életkori sajá-

tosságainak megfelelő – tartalmi-szemléleti elmélyítésére utal. 
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A tanulási folyamat során alkalmazható módszerek 

A jelenségek, folyamatok bemutatásában támaszkodjunk a mindennapi életből vett példákra, a 

tanulók saját megfigyeléseire, élményeire, a földrajzi kísérletekre. Segítsük őket a céltudatos 

megfigyelésben, a tapasztalt jelenségek elemzésében, megértésében. A megfigyelési feladatok 

kapcsolódjanak szorosan a tananyaghoz, illetve irányítsák rá a tanulók figyelmét saját környe-

zetük földrajzi vonatkozású jelenségeire, környezetvédelmi problémáira.  

Ha a tanítási órán elemezzük a tankönyv képeit, ábráit, táblázatait, azzal fejlesztjük a tanulók 

önálló ismeretszerző készségét. 

Az új anyag feldolgozása közben támaszkodjunk azokra a kérdésekre és feladatokra, amelyek 

egy része a tananyagba ágyazottan jelenik meg. A leckék végén elhelyezett, házi feladatnak is 

adható kérdések, kutatási és projekt feladatok a tanulók önálló ismeretszerzési képességét fej-

lesztik, illetve a csoportos feladatmegoldásra ösztönöznek.  

Az egyik legfontosabb feladatunk a szemléleti és a logikai térképolvasás készségének a tovább-

fejlesztése. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét az internetes ismeretszerzés lehetőségeire és veszélyeire, a tudo-

mányos igényességgel készült honlapok használatára.  

Kezeljük kiemelt nevelési feladatnak a környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítását. 

A komplex gondolkodás fejlesztése érdekében a lehető legtöbb helyen utaljunk a többi tan-

tárgyhoz való kapcsolódás lehetőségeire. 

 

 

 

Kulcskompetenciák 

Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával kapcso-

latban mind írásban a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban a prezentációk 

alkalmával.  

Matematikai kompetencia: egyszerű számítási feladatok; diagramok elemzése, készítése; 

Természettudományos és technikai kompetencia: komplex természettudományos ismeretek; a 

fontosabb technikai vívmányok és az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának is-

merete;  

Digitális kompetencia: az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása a kutatási fel-

adatokban, prezentációkészítésben;  

A hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, elsajátítása, feldolgozása és beépítése; kö-

zös munkavégzés és a tudás másokkal való megosztása; a korábban tanult ismeretek, életta-

pasztalatok felhasználása; 

Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák felis-

merése, megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; a nemzeti öntudat erősítése; a fenntartható 

fejlődés támogatása;  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képesség, 

a tapasztalatok értékelése, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele, 

egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés; 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka esztéti-

kus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

 

Értékelés, osztályozás: 

Az értékelés során törekedjünk arra, hogy változatos értékelési formákkal dolgozzunk. Az is-

meretek megszerzésén túl azt is vizsgáljuk, hogyan fejlődött a tanuló lényeglátó és probléma-

megoldó képessége. Követeljük meg a szakszerű megfogalmazást, adjunk lehetőséget a kifeje-
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zőkészség, az előadói készség fejlesztésére. Az értékelés céljában kapjon fontos szerepet a sze-

mélyiség segítése; az önértékelési képesség kialakítása; az önálló tanulásra való képesség és 

igény kifejlesztése. Találjuk meg a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. 

A tanulók teljesítményét félévkor és a tanév végén osztályzatokkal értékeljük. Törekedni kell 

arra, hogy az évközi érdemjegyek megszerzése különböző értékelési szituációkban történjen. 

 

Tankönyvek, segédeszközök 

A kerettantervi követelményeknek megfelelően megírt tankönyvek és munkafüzetek a 9. és 10. 

osztályos tanulók számára 

Középiskolai Földrajzi Atlasz, 

A tankönyvekhez kapcsolódó digitális anyagok, 

DVD-k, szakmai folyóiratok aktuális cikkei 

 

 

 

 

A földrajz tantárgy helyi tantervének óraszámai 

 9. évfolyam 10. évfolyam 

Heti óraszámok: 2 2 

Évi óraszámok: 72 72 

 

Az éves órakeret felosztása a 9. évfolyamon 

Témakörök 
Témánkénti 

órakeret 

Új anyag fel-

dolgozása 

Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

A Föld kozmikus környezete 7 6 1 

A földi tér ábrázolása 5 4 1 

A Föld, mint kőzetbolygó 17 15 2 

A légkör földrajza 13 11 2 

A vízburok földrajza 13 12 1 

A földrajzi övezetesség 13 11 2 

Év végi összefoglalás 4  4 

Összesen: 72 59 13 
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Részletes óratervezet a 9. évfolyamon 

 

 
Témakörök Témánkénti 

órakeret 

Új anyag feldolgozása Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

A Föld kozmikus környezete 7 óra 6 óra 1 óra 

A csillagászati ismeretek fejlő-

dése 

 1 óra  

A Világegyetem 1 óra 

Az űrkutatás szerepe a Nap-

rendszer megismerésében 

1 óra 

A Föld, mint égitest  2 óra 

A Hold  1 óra 

A földi tér ábrázolása  5 óra 4 óra 1 óra 

A térkép  2 óra  

Távérzékelés és térinformatika 2 óra 

A Föld, mint kőzetbolygó 

szerkezete és folyamatai 

17 óra 15 óra 2 óra 

A kőzetbolygó gömbhéjainak 

szerkezete és ásványtani össze-

tétele 

 1 óra  

 

A kőzetlemezek és mozgásaik 

következményei 

 7 óra 

Ásványkincsek  3 óra 

A talaj  1 óra 

Földtörténet  3 óra 

A légkör földrajza 13 óra 11 óra 2 óra 

A légkör anyagai és szerkezete  1 óra  

A levegő felmelegedése  1 óra 

A felhő-és csapadékképződés  2 óra 

A levegő mozgása  3 óra 

Időjárás, időjárási frontok  1 óra 

A szél felszínformáló tevé-

kenysége 

 1 óra 

A levegőszennyezés   2 óra 

A vízburok földrajza 13 óra 12 óra 1 óra 
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A vízburok általános jellem-

zése 

 1 óra  

A tengervíz mozgásai  2 óra 

A felszín alatti vizek  1 óra 

A felszíni vizek  2 óra 

A víz és a jég felszínformáló 

munkája 

 2 óra 

A karsztosodás   2 óra 

A vízburok, mint gazdasági 

erőforrás 

 1 óra 

A vízburok környezeti problé-

mái 

 1 óra 

A földrajzi övezetesség 13 óra 11 óra 2 óra 

A szoláris és a valódi éghajlati 

övezetesség 

 2 óra  

A forró, a mérsékelt és a hideg 

övezet 

 8 óra 

A hegyvidékek függőleges 

övezetessége 

 1 óra 

Év végi ismétlés, rendszere-

zés 

4 óra  4 óra 

Évi összes óraszám 72 óra 59 óra 13 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld kozmikus környezete 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A Föld, mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei 

(napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság 

a térbeli és az időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és fel-

építéséről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének 

megértésén keresztül.  

A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, he-

lyes elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) 

nagyságrendjéről.  

Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők 

felismertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A 

rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfi-

gyelhető törvényszerűségek felismerésével.  

A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek felis-

mertetése, bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.  
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A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség 

megvilágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése  

A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvénysze-

rűségei.  

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb 

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete. 

A Világegyetem 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a 

Naprendszer kapcsolata és méretei. 

A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elmé-

letek bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése. 

A Naprendszeren kívüli bolygók kutatásának új eredményei. 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égites-

tek osztályozása.  

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemuta-

tása. A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók jellem-

zőinek összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus magya-

rázata, kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzése. 

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében  

Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek; űr-

kutatás magyar vonatkozású eredményeinek megismerése.  

A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  

A Föld mint égitest 

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményei-

nek összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal. 

A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás összekap-

csolása, a helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat jelen-

tőségük belátása, alkalmazása egyszerű számítások során. 

A Vénusz, a Mars és a Föld felszíni és légköri folyamatainak ösz-

szehasonlítása. 

A Hold 

Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a fogyat-

kozások kialakulásának magyarázata.  

A holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött in-

formációk alapján. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: az ó- és a közép-

kor tudományos gon-

dolkodása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mitológia. 

 

Fizika: a bolygómoz-

gás törvényei, tömeg-

vonzás törvénye, for-

gómozgás, viszonyítási 

rendszer, a csillagok 

energiatermelése, 

elektromágneses su-

gárzás, részecskesugár-

zás, nyomás, hőmér-

séklet, erő-ellenerő, űr-

kutatás. 

 

Kémia: hidrogén, hé-

lium, gázok. 

 

Matematika: logika, 

matematikai eszköz-

használat. 

 

Biológia-egészségtan: 

az élet fogalma, foto-

szintézis. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kőzet-

bolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), tengely kö-

rüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és zónaidő, holdfá-

zis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földi tér ábrázolása 

Órakeret 

5 óra 
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Előzetes tudás 

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás.  

A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat se-

gítségével.  

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kialakí-

tása különböző típusú térképek információforrásként való használatában 

(közölt információk felismerése, értelmezése, felhasználása).  

A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld megisme-

résében és gyakorlati célok megvalósításában.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 

A térkép 

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 

A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fo-

galma, a legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehason-

lítása, alkalmazhatóságuk korlátai. 

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a dom-

borzat háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei. 

Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 
Tájékozódás a térképen és a térképpel 

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kap-

csolódó számítási feladatok megoldása különböző méretarányú 

térképeken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat hasz-

nálatával.  

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek 

alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben. 
Távérzékelés és térinformatika 

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, föld-

megfigyelő műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és al-

kalmazásuk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek azono-

sítása műholdfelvételeken.  

A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs 

rendszer (GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli 

adatbázisok példáin. 

Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinfor-

matikai rendszerek mindennapi életben való sokoldalú felhasz-

nálhatóságára (pl. veszély előrejelzése, környezet károsodásának 

felismerése). 

Matematika: arányszá-

mítás, mértékegysé-

gek. 

 

Informatika: adat, in-

formáció, adatbázis, di-

gitális információforrá-

sok használata, infor-

matikai eszközök hasz-

nálata. 

 

Fizika: elektromágne-

ses sugárzás, űrkutatás, 

mesterséges égitestek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-

, közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, 

szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld, mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az óce-

ánok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. Az 

alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik ismerete. 

A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetbolygó, mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rend-

szer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző 

körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával. 

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az esemé-

nyek sorrendiségének felismerése révén.  

A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek vé-

ges hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet kialakí-

tása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és az 

egymással ütköző érdekek felismerésére révén hozzájárul, a tanultakat 

felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti igény kialakulásához.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összeté-

tele 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásá-

ban megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei  

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és leg-

fontosabb tulajdonságainak összehasonlítása.  

A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jel-

lemző folyamatainak és következményeinek leírása konkrét pél-

dák alapján; folyamatábrák elemzése és készítése. 

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvénysze-

rűségei; a földrengések következményei, a cunami. A földrengé-

sek előrejelzésének lehetőségei és korlátai; a károk mérséklésé-

nek lehetőségei példák alapján, a társadalom felelős alkalmazko-

dása a földrengésveszélyes zónákban; a nemzetközi segítség-

nyújtás szerepének bemutatása konkrét példa alapján.  

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemuta-

tása; a vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegély-

típusokkal; magyarázó ábrák elemzése. Az ütköző kőzetlemez-

szegélyek mentén lejátszódó folyamatok összehasonlítása. Mély-

tengeri árok, peremi medence, ülédékfelhalmozódás, szigetív, 

hegységképződés (orogenezis).  

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló 

munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és 

óceáni példák alapján. 

Ásványkincsek  

Kémia: szerves és szer-

vetlen vegyületek, ke-

verék, ötvözet, ásvá-

nyok, kőszén, szénhid-

rogén, halmazállapo-

tok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag, evolúció, 

rendszertan. 

 

Matematika: térbeli 

mozgások elképzelése 

időegységek, időtar-

tammérés. 

 

Fizika: úszás, sűrűség, 

nyomás, hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd tes-

tek fizikai változásai, 

hullámterjedés. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegelemek 

időrendjének felisme-

rése.  

 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek. 
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A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; 

a kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó 

főbb kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.  

A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen 

(pl. terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cse-

rép).  

Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori 

ércásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes 

ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása 

példák alapján.  

Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének kelet-

kezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő kör-

nyezeti problémák. 

A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a fenntart-

hatóság kapcsolatának szemléltetése; az építkezés, ércbányászat, 

fosszilis energiahordozók kitermelésének és felhasználásnak 

környezeti következményei információgyűjtés és feldolgozás 

alapján.  

A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemuta-

tása példákban. 

A talaj 

A talaj, mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folya-

matok miatt legsérülékenyebb környezeti képződmény jellem-

zése; a talajképződés folyamatának, összefüggéseinek bemuta-

tása. 

A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elterjedt zonális és 

azonális talajok jellemzése a kialakításában szerepet játszó té-

nyezők bemutatásával.  

Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára kü-

lönböző éghajlati övekben; a talaj környezeti hatásjelző szerepé-

nek és a talajpusztulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása pél-

dák alapján. 

Földtörténet  

A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének összeha-

sonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése: 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 geo-

lógiai folyamatokra, a környezet változásának mérföldkövei; 

konkrét példák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása.  

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-

mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; kő-
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zetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, érckép-

ződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, domborzati 

forma, rekultiváció; kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, időszak, kor. 
 

Topográfiai is-

meretek 

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. He-

lens.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A légkör földrajza 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz körfor-

gása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és időbeli 

változásai. A Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati öveze-

tesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának területi 

példái. Éghajlati diagram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító 

tényezők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer 

folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. 

Igény és képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti maga-

tartásra az emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt ha-

tásainak bemutatásával, a személyes felelősség és cselekvés szük-

ségességének felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatá-

nak beláttatása a helyi károsító folyamatok globális veszélyforrá-

sokká válásának példáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek fel-

ismertetése, a helyes és mások iránt is felelős cselekvés képességé-

nek kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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; folyamat-

ábra elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó egyszerű számí-

tási feladatok megoldása. 

A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk gazda-

sági-energetikai hasznosíthatóságának példái. 

A felhő- és csapadékképződés 

A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folya-

mat bemutatása 

A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez kap-

csolódó számítási feladatok megoldása. 

Kémia: gázok jellem-

zői, gáztörvények, a 

víz tulajdonságai, 

kémhatás, kémiai 

egyenletek, légnyo-

más, hőmérséklet, 

áramlások, savas eső. 

 

Fizika: gáztörvények, 

kicsapódás, légnyo-

más, hőmérséklet, sű-

rűség, áramlások, se-

besség, üvegházhatás. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés, keringés, lég-

úti betegségek, aller-

gia. 



790 

 

A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a csa-

padék gazdasági jelentőségének ismertetése példákkal. 
A levegő mozgása  

A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megneve-

zése; a légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; szélrendszerek 

jellemzése. 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó ténye-

zők bemutatása, a mérséklet és a forró övezeti monszun össze-

hasonlítása; a jellegzetes helyi szelek és a mindennapi életre 

gyakorolt hatásuk bemutatása példák alapján. 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításá-

ban betöltött szerepük igazolása.  
Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. 

Szöveges és képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következte-

tés-levonás 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 össze-

gyűjtése; a pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellem-

zői formák felismerése.  

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági 

következményei.  
A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennye-

ződés élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása 

példák alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás 

mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésé-

ben. 

Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása.  

 

Matematika: százalék-

számítás, matematikai 

eszköztudás alkalma-

zása. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata.  

 

Etika: az egyéni fele-

lősség felismerése, fe-

lelős viselkedés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üvegház-

hatás, 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, sa-

vas csapadék, a szél pusztító és építő munkája, erózió. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók felszín-

formáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak jellemzői. Ha-

zánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb fo-

lyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. Vízszeny-

nyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következ-

ményeinek felismertetése. 

Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás 

által a vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további 

sorsát is befolyásoló hatások megláttatásával.  

A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetősége-

inek felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény ki-

alakítása.  

A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok 

kölcsönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká vá-

lásának, valamint az egészséges ivóvíz biztosításának egyre na-

gyobb nehézségei miatt elengedhetetlen ésszerű, takarékos vízfel-

használás beláttatásával. A vízburok folyamatai által okozott ve-

szélyhelyzetek felismertetése és a helyes, mások iránt is felelős cse-

lekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 be-

mutatása. A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi 

összefüggéseinek értelmezése. 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusok-

kal.  

A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemuta-

tása; a hideg és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás 

éghajlatmódosító szerepének bemutatása példákban. A tengerjá-

rást kialakító tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a tor-

kolattípusokkal. 
A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, össze-

függéseinek bemutatása. 

Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük megis-

mertetése példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és követ-

kezményeinek feltárása.  
A felszíni vizek 

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüg-

géseinek felismerése. 

Kémia: víz, oldatok, 

oldódás, szénsav, nitrá-

tok. 

 

Fizika: nyomás, áram-

lások, tömegvonzás, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

eutrofizáció, vízi élet-

közösségek. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, 

önkéntes segítőmunka. 
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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 té-

nyezők megismerése; épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése; 

a folyók építő és pusztító munkája következményeinek bemuta-

tása, felszínformálási összefüggéseinek megismerése. 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának 

összevetése, jellemzése.  

Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés ki-

alakulási 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 ki-

alakulás folyamatára. 
A vízburok, mint gazdasági erőforrás 

A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvéde-

lem 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 be-

mutatása hazai és nemzetközi példákon. 
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 ká-

rosítás mérséklésében, a vízburok egyensúlyának megőrzésében. 

Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  

Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a 

vízzel való takarékosság lehetőségeinek megismerése informá-

ciógyűjtés és feldolgozás alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, 

hévíz, vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terü-

let, épülő tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, mo-

réna, karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai is-

meretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-fo-

lyó; 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. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az 

egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának 

jellemzői. Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító ténye-

zők szerepe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai. 

A földrajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus tá-

jak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító té-

nyezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, az éghaj-

lat más földrajzi tényezők alakításában meghatározó jelentőségének, a 

természeti adottságok és a mezőgazdasági tevékenység közötti, az éghaj-

lat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti összefüggések felismertetésé-

vel.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek megis-

merése során.  

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az 

egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is 

vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes 

társadalmak életterét.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségei-

nek, a valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az 

övezetességet kialakító és módosító tényezők szerepének értel-

mezése, 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 jel-

lemzése. 
A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvény-

szerűségek és összefüggések feltárása; az övezetek tagolódásá-

nak törvényszerűségei. Az éghajlati jellemzők változásában 

megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más elemekkel való 

összefüggéseinek bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálko-

dás kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati 

kapcsolatok feltárása. 

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következmé-

nyeik bemutatása. 
A függőleges övezetesség  

Fizika: meteorológiai je-

lenségek fizikai alapjai. 

 

Matematika: modellek 

és diagramok megértése, 

adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életközös-

ségek, biomok, ökoló-

giai kapcsolatrendsze-

rek, talaj, az élővilág 

rendszerezése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegegységek 

közötti tartalmi különb-

ségek felismerése. 

 

Etika: más kultúrák 

iránti érdeklődés. 
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A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyí-

tása. 

A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbsé-

gek bemutatása példák alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, 

terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, 

erdőhatár, hóhatár. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

 
A tanuló legyen képes a térképen közölt információk leolvasására és értel-

mezésére, ismerje fel a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában 

megnyilvánuló törvényszerűségeket. Tudjon tájékozódni a földtörténeti 

időben, ismerje a kontinenseket felépítő nagyszerkezeti egységek kialaku-

lásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését. Legyen képes megadott 

szempontok alapján bemutatni az egyes geoszférák sajátosságait, jellemző 

folyamatait és azok összefüggéseit. Lássa be azt, hogy az egyes geoszférá-

kat ért környezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. Legyen képes 

a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggések és 

törvényszerűségek bemutatására.  

Legyen képes természetföldrajzi megfigyelések elvégzésére, a tapasztala-

tok rögzítésére és összegzésére, különböző nyomtatott és elektronikus in-

formációhordozókból a témához kapcsolódó információk gyűjtésére és fel-

dolgozására, az információk összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. 

Legyen képes véleményét a földrajzi gondolkodásnak megfelelően megfo-

galmazni. Tudja alkalmazni ismereteit földrajzi tartalmú problémák meg-

oldása során. Alkalmazza a kommunikációs, a kooperatív, a matematikai 

és a logikai-gondolkodási képességeit, pl. az adatok értelmezése, a problé-

mák felismerése és megoldása, az általános törvényszerűségek felismerése 

és az ítéletalkotás során. Legyen képes társakkal való együttműködésre a 

földrajzi-környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Legyen képes infor-

mációszerzésre a speciális információhordozókból (szak- és ismeretter-

jesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok, kiállítá-

sok, filmek). Tudja alkalmazni a digitális kompetenciákat a földrajzi tar-

talmú információk megszerzésében és feldolgozásában.  

El tudja elhelyezni a témakörhöz kapcsolódó topográfiai fogalmakat külön-

böző méretarányú és tartalmú térképeken, és tudja megállapítani a tényle-

ges és a viszonylagos földrajzi fekvésüket. Legyen képes felismerni az 

egyes topográfiai fogalmakat a különböző térképvázlatokon, ismeri a tan-

anyagban meghatározott, hozzájuk kapcsolódó tartalmakat. 

 
 

 

 

Az éves órakeret felosztása a 10. évfolyamon 
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Témakörök 
Témánkénti 

órakeret 

Új anyag fel-

dolgozása 

Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

Társadalmi folyamatok a 21. szá-

zad elején 
7 6 1 

A világgazdaság jellemző folyama-

tai 
11 9 2 

Magyarország: Helyünk a Kárpát-

medencében és Európában 
14 12 2 

A társadalmi-gazdasági fejlődés re-

gionális különbségei Európában 
13 11 2 

Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok társadalmi-gazdasági jel-

lemzői 

15 13 2 

Globális kihívások-a fenntartható 

fejlődés kérdőjelei 
10 9 1 

Év végi ismétlés, rendszerezés, ösz-

szefoglalás 
2  2 

Összesen: 72 60 12 

 

 
Részletes óraterv a 10. évfolyamon 

 
Témakörök Témánkénti 

órakeret 

Új anyag feldolgozása Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

Társadalmi folyamatok a 21. 

század elején 

7 óra 6 óra 1 óra 

 Demográfiai folyamatok 

a 21. század elején 

 2 óra  

 A népesség összetétele 2 óra 

 Településtípusok, urba-

nizáció 

2 óra 

A világgazdaság jellemző fo-

lyamatai  

11 óra 9 óra 2 óra 

 Nemzetgazdaságok és a 

világgazdaság 

 2 óra  

 Integrációs folyamatok 1 óra 
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 A globalizáció  3 óra  

 A monetáris világ  3 óra  

Magyarország – helyünk a 

Kárpát-medencében és Eu-

rópában 

14 óra 12 óra 2 óra 

 Hazánk társadalmi-gaz-

dasági fejlődésének jel-

lemzői 

 2 óra  

 

 Hazánk régióinak föld-

rajzi jellemzése 

 8 óra 

 Az országhatáron átívelő 

kapcsolatok 

 2 óra 

A társadalmi-gazdasági fej-

lődés regionális különbségei 

Európában 

13 óra 11 óra 2 óra 

 Az Európai Unió  4 óra  

 A területi fejlettség kü-

lönbségei Európában 

 7 óra 

Európán kívüli kontinensek, 

tájak, országok társadalmi-

gazdasági jellemzői 

15 óra 13 óra 2 óra 

 Ázsia regionális föld-

rajza 

 5 óra  

 Amerika regionális föld-

rajza 

 5 óra 

 Afrika regionális föld-

rajza 

 3 óra 

Globális kihívások-a fenn-

tartható fejlődés kérdőjelei 

10 óra 9 óra 1 óra 

 A globálissá váló kör-

nyezetszennyezés és kö-

vetkezményei 

 2 óra  

 Demográfiai és urbani-

zációs válság 

 2 óra 

 Élelmezési válság  2 óra 

 A mind nagyobb méretű 

fogyasztás és a gazda-

sági növekedés követ-

kezményei 

 2 óra  

 A környezet-és termé-

szetvédelem feladatai 

 1 óra  



797 

 

Év végi ismétlés, rendszere-

zés 

2 óra  2 óra 

Évi összes óraszám 72 óra 60 óra 12 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző település-

típusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik 

konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok népes-

ségének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbeszéd 

fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértetése.  

Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek 

megismerése iránt.  

Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 

Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő vonása-

inak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggésé-

nek belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, 

okainak feltárása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal 

és az öregedő társadalmak jellemzőinek összevetése, következtés 

társadalmi folyamatokra, problémákra.  

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, 

példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.  

A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltar-

tottak). 

A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási 

feladatok megoldása, következtetések levonása az eredmények 

alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példái-

nak bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információfor-

rások alapján), az okok feltárása. 
A népesség összetétele 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemu-

tatása.  

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti 

kisebbség fogalmának értelmezése konkrét példák alapján. 

A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének 

megértése.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: demográfiai fo-

lyamatok; vallás, nem-

zetiség, a városok ki-

alakulása, urbanizáció 

jellemzői. 

 

Biológia-egészségtan: 

emberfajták. 

 

Matematika: logikus 

gondolkodás, matema-

tikai eszközhasználat. 

 

Idegen nyelvek: a 

nyelvtanulás fontos-

sága (motiváció). 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 
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A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társa-

dalmi-gazdasági folyamatokban betöltött szerepének megisme-

rése példák alapján.  
Településtípusok – urbanizáció 

A települések csoportosítása különböző szempontok alapján pél-

dákkal.  

A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek össze-

hasonlítása, példák különböző szerepkört betöltő településekre a 

szerepkörök átalakulására.  

Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az élet-

módjának összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása.  

A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsol-

tuk megértése; az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a 

fejlett és a fejlődő világban; az agglomerációk kialakulásának be-

mutatása konkrét példákkal; a nagyvárosi élet ellentmondásainak 

feltárása a témához kapcsolódó szemelvények, adatok felhaszná-

lásával.  

Etika: a vallás szerepe, 

más kultúrák értékei-

nek elismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, népesedési folyamat, népes-

ségrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor 

várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív né-

pesség, munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm, falu, város, város-

szerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai is-

meretek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a világ-

vallások központjai 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világgazdaság jellemző folyamatai 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgálta-

tás bevétel, kiadás adósság. A család, mint a legkisebb gazdasági közös-

ség működése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alapvető 

gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a 

folyamat ellentmondásainak felismertetése.  

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszeré-

nek megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben 

való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges ve-

szélyeinek beláttatása.  

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok megisme-

rése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kritikus ér-

telmezése. Pénzügyi döntéseik mérlegelési képességének, a vállalkozó 

szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Nemzetgazdaságok és a világgazdaság  

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam 

piacgazdaságban betöltött szerepének megismerése. 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értel-

mezése, a területi különbségeinek példái: a centrum- és periféria 

térségek jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Külön-

böző típusú statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző 

adatsorok értelmezése. 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi 

telepítő tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái.  

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének 

megértése, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlett-

ség összefüggéseinek bemutatása országokon keresztül, a gazda-

sági és a foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a fog-

lalkozási átrétegződés bemutatása példák alapján.  
Integrációs folyamatok 

Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értéke-

lése; az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az együtt-

működés előnyeinek feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 

A globalizáció  

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacio-

nális vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajá-

tosságainak bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a 

TNC-k kapcsolatának felismerése.  

A globalizáció következményei, mindennapi életünkre gyakorolt 

hatásának bemutatása példákkal.  
A monetáris világ 

A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a minden-

napok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megisme-

rése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a 

tőzsde működésének jellemzői.  

Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, 

az infláció következményeinek mérlegelése.  

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az 

egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladó-

sodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüg-

gések feltárása.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak 

megismerése. 

A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok 

gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valuta-

átváltási feladatok megoldása. 

A családi gazdálkodás, a jövedelem, hitelfelvétel. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: az eltérő 

gazdasági fejlettség 

történelmi alapjai, Eu-

rópa a 20. század má-

sodik felében, gazda-

ságtörténet. 

 

Matematika: statiszti-

kai adatok értelmezése, 

kamatszámítás. 

 

Etika: a pénz szerepe a 

mindennapi életben. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integrá-

ció, területi fejletségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, műkö-

dőtőke, adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, 

WTO, OECD. 

Topográfiai is-

meretek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Euró-

pában 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Ma-

gyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak voná-

sai, értékei és problémái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz 

való kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális 

és tudományos értékeinek megismertetésével.  

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági követ-

kezményeinek beláttatása.  

A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az 

egyén, a helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében be-

töltött szerepének, lehetőségeinek felismertetésével. 

Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő 

társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések 

megismerése iránt. 

A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai 

földrajzi térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos tár-

sadalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megis-

merése, a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk be-

mutatása példák alapján. 
A magyarországi régiók földrajzi jellemzőiAz egyes régiók jellemző erő-

forrásainak megismerése, földrajzi adottságainak összehasonlító értékelése; 

a társadalmi-gazdasági központok megismerése. 

A társadalmi-gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbsége-

inek bemutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlő-

dési utak, húzóágazatok prognosztizálása. 

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti par-

kok, világörökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegen-

forgalmi szerepük feltárása.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Magyarország 

történelme. 

 

Művészetek: az épített 

környezet értékei. 

 

Biológia-egészségtan: 

védett növények és ál-

latok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hazai tájakról ké-

szült leírások. 
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Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, 

szolgáltatások) értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi cél-

pontok bemutatása.  
Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; euroré-

giók a Kárpát-medencében, működésük értelmezése.  

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, 

nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

 

Etika: kulturális érték, 

a hazánkban élő nem-

zetiségek kulturális ér-

tékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrás, gazdasági rendszerváltozás, eladó-

sodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitfor-

galom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, sze-

mélygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gaz-

daság, eurorégió. 

Topográfiai is-

meretek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. Te-

lepüléspéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási- és 

kulturális központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, élel-

miszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület települése, idegen-

forgalmi központ, védett természeti és kulturális érték helyszíne, vi-

lágörökség helyszín. 
 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető ele-

mei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági jellem-

zői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve 

a kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűsé-

gének felismertetésével, az Unió tagországai által közösen megfo-

galmazott értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás 

iránti igény kialakításával. 

Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékei-

nek megismerése iránt.  

Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hí-

rek, információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, 

a kontinens országait érintő témák, események megismerése iránt. 

Az Európai Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az 

ezek kiegyenlítődésére irányuló programok, alapok jelentőségének 

megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az Európai Unió  

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, 

az ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét pél-

dáinak megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér el-

helyezése a világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fej-

lettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének megér-

tése. 
A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a 

Benelux államok és az Egyesült Királyság gazdaságának szerepe 

az Európai Unió gazdaságában. 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc 

gazdaságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak ki-

emelése. 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek bemu-

tatása Olaszország, Spanyolország és Görögország példáján 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: 

a piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági követ-

kezményeinek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, Szlová-

kia, Románia gazdasági fejlődésének összehasonlítása. A jugo-

szláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai, a fej-

lődést nehezítő társadalmi-gazdasági tényezőinek kiemelése.  

Kelet-Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei 

Ukrajna gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi-gazda-

sági fejlődésének sajátos vonásai, az ország világgazdasági sze-

repének alakulásában. 

Egy választott térség/ország megadott szempontok szerinti be-

mutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból 

gyűjtött információk alapján. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Európa a 20. szá-

zad második felében, 

az Európai Unió kiala-

kulása Szovjetunió, 

szocializmus. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: útleírások, tájle-

írások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata.  

 

Etika: más kultúrák ér-

tékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, felzár-

kózás.  

Topográfiai is-

meretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli területek 

központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrov-

nik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, 

Lyon, Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rot-

terdam, Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, Thesszaloníki, Torino, 

Várna, Velence, Volgográd.  

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, 

Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Karlovy 

Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, Ostrava, 

Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társa-

dalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve 

azok meghatározó jelentőségű ország-csoportjainak társadalmi-gazda-

sági és környezeti sajátosságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek 

problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükséges-

ségének beláttatása.  

A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismerte-

tése, okainak megértetése. 

Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének felis-

mertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség ki-

alakítása.  

Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értéke-

inek megismerése iránt.  

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk 

értelmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberisé-

get érintő témák, események megismerése iránt. Az általános em-

beri jogok (pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) 

érvényesülése iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tiszte-

let kialakítása.  

A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi 

fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az eb-

ben való közreműködés képességének alakításával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia regionális földrajza 

Délnyugat-Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a 

szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében. A 

kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael 

fejlődésének társadalmi-gazdasági tényezői.  

Japán meghatározó szerepe Kelet- és Délkelet-Ázsia gazdasági 

fejlődésében. A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) 

fejlődésének sajátos vonásai.  

Délkelet-Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési sajá-

tosságai, az eltérő fejlődési utak magyarázata.  

Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-

gazdaság problémák értelmezése és magyarázata.  

 
Amerika regionális földrajza 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ 

gazdasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági 

fejlődés sajátosságai, területi jellemzése, az összefüggések bizo-

nyítása; az országon belüli gazdasági-területi átrendeződés sajá-

tos vonásainak és okainak bemutatása.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ókori öntözéses 

kultúrák (Egyiptom, 

Mezopotámia, India, 

Kína), világvallások 

gyarmatosítás, nagy 

földrajzi felfedezések, 

az Amerikai Egyesült 

Államok megalaku-

lása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: útleírások, tájle-

írások. 

 

Művészetek: távoli tá-

jak népeinek kulturális 

értékei. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 
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A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), sze-

repük az együttműködésben példák alapján. 

Latin-Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társa-

dalmi-történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi kü-

lönbségei, a gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlő-

dés ellentmondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; 

az országok világgazdasági szerepének bemutatása példák alap-

ján. Brazília feltörekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elő-

segítő és megnehezítő tényezők kiemelése. 

 
Afrika regionális földrajza  

A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi ténye-

zők értékelése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, 

az okok feltárása, a gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elem-

zése.  

Észak-Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak összeha-

sonlítása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek pél-

dái. A Dél-afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó té-

nyezők bemutatása.  

Egy választott térség vagy ország megadott szempontok szerinti 

bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból 

gyűjtött információk alapján. 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

 

Etika: más kultúrák ér-

tékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társada-

lom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai vál-

ság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, farm, eladó-

sodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai is-

meretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, Dél-

afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó, Ni-

géria, Tunézia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Bra-

zília, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela.  

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Tel-Aviv, Pretoria, At-

lanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, 

Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, 

Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 

környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő ter-

mészeti és társadalmi-kulturális értékei. A Világörökség részeként meg-

nevezett értékek megismertetése; a geoszférák környezeti problémáinak 

feltárása. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi-gazdasági fo-

lyamatok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos terme-

lés és fogyasztás elvének érvényesülése Földünk jövője szempont-

jából alapvető fontosságú. A lokális folyamat – globális következ-

mény elv értelemében az egyén és a helyi közösségek felelősségé-

nek belátása.  

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a kör-

nyezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény kialakí-

tása, a témához kapcsolódó médiában elhangzó információk kriti-

kus értelmezése.  

Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem 

előtt tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és 

családi körben egyaránt.  

A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek sok-

színűségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő ma-

gatartásforma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos 

alkalmazása a mindennapi életben, és majd később a munka világá-

ban is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei  

A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az összefüg-

gések feltárása, a lokális szennyeződés globális következményeinek 

igazolása példákkal; a környezetkárosodás életkörülményekre, életmi-

nőségre gyakorolt hatásának bemutatása.  

 

Demográfiai és urbanizációs válság 

A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat 

összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népese-

dési folyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő 

társadalmak jellemzőinek bemutatása példákon. 

A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi 

jellemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági követ-

kezményeinek feltárása példákkal.  
Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés- és fogyasztás területi ellentmondásainak 

felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti ha-

tásainak igazolása példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A geneti-

kailag módosított termékek előállításának, elterjedésének lehet-

séges hatásai. A biogazdálkodás jellemzése.  
A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés követ-

kezményei. 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az 

energia- és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének meg-

ismerése, az alternatív energiaforrások hasznosítási problémái-

nak feltárása.  

Kémia: a szennyeződé-

sekhez kapcsolódó ké-

miai folyamatok, 

szennyező-anyagok, 

gyártási folyamatok, 

műanyagok, égés. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti ártalmak, 

egészséges táplálkozás, 

hiánybetegségek, elhí-

zás, GMO, rendszer-

tan, védett növények és 

állatok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: demográfia, ur-

banizáció. 

 

Fizika: energia, üveg-

házhatás, elektromág-

neses és radioaktív su-

gárzás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: családterve-

zés, tudatos fogyasztói 

magatartás. 
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A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a 

termelésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tu-

datos fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése, össze-

vetése.  

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának iga-

zolása, a különböző megoldási lehetőség összevetése.  
A környezet- és a természetvédelem feladatai 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, il-

letve a regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet 

védelme és a fenntarthatóság eléréséért.  

A természeti-táji értékek és az emberiség kultúrkincsének védel-

mében tett lépések fontosságának, jelentőségének feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemu-

tatása, a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megis-

merése. A megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltá-

rása. 

A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források fel-

dolgozásával. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

 

Etika: a jövő generáci-

óért érzett felelősség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klíma-

változás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás, ivóvízel-

látás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, élelmezési válság, urba-

nizációs probléma, fogyó és megújuló energiaforrás, energiahatékonyság, 

veszélyes hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, 

fenntarthatóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai is-

meretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globális 

hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának hely-

színei. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi 

(általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföld-

rajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós képzetekkel a kör-

nyezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli 

változások nagyságrendjéről.  

Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a le-

olvasott adatok értelmezésére, azokból tudjanak következtetéseket levonni. 

Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes geo-

szférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Lássák 

be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is 

kiterjedhet. 

Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek felisme-

résére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társadalmi-gazdasági 

folyamatokkal kapcsolatosan. 

Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat 

a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják értelmezni a világgaz-

daságban betöltött szerepüket.  
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Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve orszá-

gok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok jelentőségének 

időbeli változásait.  

Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmezzék ellent-

mondásait.  

Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-gazdasági 

hatásait.  

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági 

fejlettség területi különbségeit és ennek okait.  

Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a környe-

zető országokkal kialakult regionális együttműködések szerepét  

Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban. 

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környe-

zetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének 

érvényesülését. Ismerjék az egész Földünket érintő globális társadalmi és 

gazdasági problémákat.  

Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gaz-

dálkodás fontossága mellett. Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a 

környezeti problémák felismerésében és megoldásában  

Legyenek képesek információszerzésre a speciális információhordozókból 

(szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, le-

xikonok, kiállítások, filmek). Alkalmazzák a digitális kompetenciákat a 

földrajzi tartalmú információk megszerzésében és feldolgozásában. 
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Földrajz helyi tanterv a 7. és 8. évfolyamok számára 
 

Készült a Kölcsey Ferenc Gimnázium hat évfolyamos emelt óraszámú matematika osztálya 

tanulóinak a kerettantervi ajánlásoknak megfelelően. 

 

Alapdokumentumok 

A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-

zetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet  

4. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára  

   4.2. –Földrajz a hatosztályos gimnázium 7-8. osztályai számára 

Általános célok és feladatok 

 

A Kölcsey Ferenc Gimnáziumban a 7.8 osztályokban a földrajzoktatás során a tanulók 

megismerkednek a szűkebb és tágabb környezetük természeti, társadalmi-gazdasági és környe-

zeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető 

eszközökkel és módszerekkel. Az ismeretszerzés vizsgálódásának középpontjában a természeti, 

társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napja-

ink gazdasági, környezeti eseményei állnak. A földrajz tantárgy a természet- és társadalomföld-

rajz, a regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integ-

rálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai tudást. A földrajz tan-

tárgy előzménye az alsó tagozatos környezetismeret és az 5–6. évfolyamos természetismeret, 

így azok követelményrendszerére épül, és azok eredményes elsajátítását feltételezi. Ez a helyi 

tanterv a 7.8. évfolyamok során önálló szemléletű és egységes földrajzi-környezeti tudásszer-

zésben gondolkodik. A tananyag elrendezési elve spirális, elsősorban az életkori sajátosságok 

figyelembe vétele miatt. A 7–8. évfolyamon a térbeli intelligencia egyre táguló térben való fej-

lesztése a fő cél, amely a későbbi évfolyamokon kibővül a kapcsolatrendszerek értelmezésével 

és a tendenciák megfogalmazásával. 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondol-

kodása, helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a 

Föld egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lény-

ként él, és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. Az oknyomozó tudás-

szerzés elvéből kiindulva a tananyag feldolgozása során a tényeket, jelenségeket és folyamato-

kat elsődlegesen térbeli, emellett időbeli változásukban, fejlődésükben ismertetik meg, meglát-

tatva azok okait és lehetséges következményeit is. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős 

magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A helyi és a 

regionális gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével és a globális folyama-

tok érzékelésével lehetővé válik, hogy megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő 

tevékenységét, valamint az ebből fakadó, szintén világméretű természeti, társadalmi és környe-

zeti problémákat. 

A tartalmak feldolgozása a szűkebb és a tágabb környezet földrajzi jellemzőire épül. 

Elsődleges célja a térbeli intelligencia fejlesztése. Kiemelt része a haza és környezete földrajzi-

környezeti jellemzőinek megismertetése, amely a hazához és a magyarsághoz való kötődés ki-

alakulásának bázisa. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és társadalmi-

gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése iránti 

igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy va-

lósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a 

következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul 
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a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondol-

kodás fejlődéséhez. A hazáról, a földrészünkről és a távoli földrészekről való tudásszerzés mel-

lett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A más anyanyelvű orszá-

gok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az adott célnyelven történő kommuni-

káció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az idegen nyelvi kommunikáció fejlő-

dését. A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazá-

sával segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti és a környezeti folyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával 

a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományi szemlélet és gondolkodásmód kialakulásá-

hoz. Folytatja az 5–6. évfolyamon megkezdett integrált tudásszerzést és az egységes természet-

tudományi szemlélet alakítását. Az állandóság és a változás látszólagos ellentmondásosságát, a 

rendszerek törvényszerűségeit, a struktúra és a funkció összefüggéseit, az anyag, az energia, az 

információ különböző formáit vizsgálja, de regionális megjelenésükben. A természeti jellem-

zőkhöz mindig hozzákapcsolja azoknak társadalmi-gazdasági felhasználását, illetve a társa-

dalmi és a gazdasági élet elemeit is egymáshoz illeszti, ezáltal megveti a társadalomtudományi 

szemlélet alapjait is. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez elengedhetetlen a folya-

matos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás, ezért a tartalmi ele-

mek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékeny-

sége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és az 

információfeldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a tapasztalati és a digitális 

világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. Mivel a földrajz tantárgy feladatának tekinti a ta-

nulók megismertetését a helyi, a regionális és a globális környezetükkel, a valóság gyors válto-

zásai miatt a tanulók ismereteik állandó frissítésére kényszerülnek. A távoli tájak megismeré-

sében nagy szerepet kapnak a mediatizált kommunikációs eszközök (nyomtatott sajtó, televízió, 

internet) révén szerzett információk. A földrajz tantárgynak tehát célkitűzése, hogy ösztönözze 

a médiumok által közvetített világ kritikus elemzését, értelmezését, megértesse a tanulókkal, 

hogy a világ médiumokban tapasztalt ábrázolása nem azonos a valósággal, az eseményeknek, 

jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát láthatják. 

A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény felébresz-

tése, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a világ társada-

lom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a tantárgy elősegíti a szociális és állampolgári kom-

petenciák fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak megismertetése nagymér-

tékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, krea-

tív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. A földrajz tantárgy komplex is-

meretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve 

felkészíti őket a szakirányú középfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy az iskolánkból 

kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári szerepek gyakorlása 

során.  

A hatosztályos gimnáziumi földrajztanulás során a tanulók megszerzik a szemléleti tér-

képolvasás képességét, és jártasságot szereznek az okfejtő térképolvasásban (különféle méret-

arányú és ábrázolásmódú térképeken). A dokumentum topográfiai és kulcsfogalmi listája csak 

az adott témában újonnan megjelenő és azokat a fogalmakat tartalmazza, amelyek a kerettanterv 

tartalmi és szemléleti újdonságainak pontosítása érdekében szükségesek.  

A kerettantervi ajánlásoknak megfelelően a helyi tantervünk arra törekszik, hogy megkeresse 

azokat a problémaköröket és vezérfonalakat, amelyek segítségével az ismerethalmaz helyett 

egy általános földrajzi-környezeti szemlélet alakítható ki a tanulókban. Ez magában foglalja 

mind az ökológiai, mind az evolúciós szemléletet (pl. földtörténeti, gazdaságtörténeti és társa-

dalmi fejlődés), valamint a többszintű térszemléletet is. Meg kell érteniük például a különböző 
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hierarchiaszintű tájak viszonyát, a lokális, a regionális és a globális jelenségek, történések, fo-

lyamatok összefüggéseit, kapcsolatát. 

Helyi tantervünk szakított a topográfia-központú, leíró jellegű földrajztanítással. Helyette egy-

szerűsítésekre és általánosításokra van szükség. Fejleszteni kell a tanulókban a modellekben 

való gondolkodás képességét. Ezt a célt szolgálja elsősorban a tipikus tájak földrajzi jellemzése 

a 7. évfolyamon. A földrajzi övezetesség rendszere, a vízszintes és a függőleges övezetesség 

kapcsolata téma is alkalmas rá, amely elemeiben már az általános iskolában megjelenik, de 

szintézisére csak a 9. évfolyamon kerül sor. Modellszerű feldolgozás lehetősége rejlik a termé-

szetismeret keretében az általános természetföldrajzi fogalmak, folyamatok és összefüggések 

bemutatásakor is, sőt a regionális rendezőelvű 7–8. osztályos társadalom-földrajzi ismeretanyag 

feldolgozásában is (amelynek szintézisére csak középiskolában kerül sor). A regionális föld-

rajzi témakörök esetében a kerettantervi ajánlásoknak megfelelően megadjuk a földrészek be-

mutatásának megközelítésmódját, és megjelöltük azokat az országokat, amelyek tanítása egyet-

len iskolában sem maradhat el. Például a 7. osztályban Afrika témakörben az általános földrajzi 

bemutatás alapelve az ott tipikus tájak (sivatag, oázis és éhségövezet) megismerése. Helyi tan-

tervünkben a tanulók általános áttekintő képet kapnak a trópusi-Afrika földrajzi jellegzetessé-

geiről és az arab országok világban betöltött szerepéről. Ország szintjén viszont csak a Dél-

afrikai Köztársaságot dolgozzuk fel. A 8. osztályban Közép-Európa feldolgozása is tájtípuson-

ként történik. A közép-és kelet-európai magashegyvidékek (Alpok, Kárpátok) bemutatásakor a 

hasonló természetföldrajzi adottságok és életfeltételek mellett az országok gazdasági fejlettsége 

különbségének érzékeltetése a fő feladat. 

A tanulási folyamat során alkalmazható módszerek 

A jelenségek, folyamatok bemutatásában támaszkodjunk a mindennapi életből vett példákra, a 

tanulók saját megfigyeléseire, élményeire, a földrajzi kísérletekre. Segítsük őket a céltudatos 

megfigyelésben, a tapasztalt jelenségek elemzésében, megértésében. A megfigyelési feladatok 

kapcsolódjanak szorosan a tananyaghoz, illetve irányítsák rá a tanulók figyelmét saját környe-

zetük földrajzi vonatkozású jelenségeire, környezetvédelmi problémáira.  

Elemezzük a tankönyv képeit, ábráit, táblázatait, azzal is fejlesztve a tanulók önálló ismeret-

szerző készségét. 

Az új anyag feldolgozása közben támaszkodjunk azokra a kérdésekre és feladatokra, amelyek 

egy része a tananyagba ágyazottan jelenik meg. A leckék végén elhelyezett, házi feladatnak is 

adható kérdések, kutatási és projekt feladatok a tanulók önálló ismeretszerzési képességét fej-

lesztik, illetve a csoportos feladatmegoldásra ösztönöznek.  

Az egyik legfontosabb feladatunk a szemléleti és a logikai térképolvasás készségének a tovább-

fejlesztése. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét az internetes ismeretszerzés lehetőségeire és veszélyeire, a tudo-

mányos igényességgel készült honlapok használatára.  

Kezeljük kiemelt nevelési feladatnak a környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítását. 

A komplex gondolkodás fejlesztése érdekében a lehető legtöbb helyen utaljunk a többi tan-

tárgyhoz való kapcsolódás lehetőségeire. 

 

 

 

 

 

 

Kulcskompetenciák: 
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Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával kapcso-

latban mind írásban a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban a prezentációk 

alkalmával.  

Matematikai kompetencia: egyszerű számítási feladatok; diagramok elemzése, készítése; 

Természettudományos és technikai kompetencia: komplex természettudományos ismeretek; a 

fontosabb technikai vívmányok és az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának is-

merete;  

Digitális kompetencia: az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása a kutatási fel-

adatokban, prezentációkészítésben;  

A hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, elsajátítása, feldolgozása és beépítése; kö-

zös munkavégzés és a tudás másokkal való megosztása; a korábban tanult ismeretek, életta-

pasztalatok felhasználása; 

Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák felis-

merése, megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; a nemzeti öntudat erősítése; a fenntartható 

fejlődés támogatása;  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képesség, 

a tapasztalatok értékelése, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele, 

egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés; 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka esztéti-

kus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

 

Értékelés, osztályozás: 

Az értékelés során törekedjünk arra, hogy változatos értékelési formákkal dolgozzunk. Az is-

meretek megszerzésén túl azt is vizsgáljuk, hogyan fejlődött a tanuló lényeglátó és probléma-

megoldó képessége. Követeljük meg a szakszerű megfogalmazást, adjunk lehetőséget a kifeje-

zőkészség, az előadói készség fejlesztésére. Az értékelés céljában kapjon fontos szerepet a sze-

mélyiség segítése; az önértékelési képesség kialakítása; az önálló tanulásra való képesség és 

igény kifejlesztése. 

A tanulók teljesítményét félévkor és a tanév végén osztályzatokkal értékeljük. Törekedni kell 

arra, hogy az évközi érdemjegyek megszerzése különböző értékelési szituációkban történjen. 

 

Tankönyvek, segédeszközök: 

A kerettantervi követelményeknek megfelelően megírt tankönyvek és munkafüzetek a 7. és 8. 

osztályos tanulók számára 

Középiskolai Földrajzi Atlasz, 

A tankönyvekhez kapcsolódó digitális anyagok, 

DVD-k, szakmai folyóiratok aktuális cikkei 

 

 

A földrajz tantárgy helyi tantervének óraszámai:  

 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszámok: 1 2 

Évi óraszámok: 36 72 

 

Az éves órakeret felosztása a 7. évfolyamon 
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Témakörök 
Témánkénti 

órakeret 

Új anyag fel-

dolgozása 

Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

A szilárd Föld anyagai és folya-

matai 
7 6 1 

A földrajzi övezetesség alapjai 6 5 1 

Gazdasági alapismeretek 3 2 1 

Afrika és Amerika földrajza 14 12 2 

Ausztrália, a Sarkvidékek és 

Óceánia földrajza 
4 3 1 

Év végi összefoglalás 2  2 

Összesen: 36 28 8 

 

Részletes óratervezet a 7. osztály számára 

Témakörök Témánkénti 

órakeret 

Új anyag feldolgozása Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

A szilárd Föld anyagai és fo-

lyamatai 

7 óra 6 óra 1 óra 

Környezetünk anyagainak 

vizsgálata 

 2 óra  

A folyamatosan változó 

bolygó és környezete 

2 óra 

Tájékozódás a földtörténeti 

időben 

2 óra 

A földrajzi övezetesség alap-

jai  

6 óra 5 óra 1 óra 

Éghajlati alapismeretek  1 óra  

A forró övezeti földrajzi kör-

nyezeti kapcsolatok feltárása 

1 óra 

A mérsékelt övezeti földrajzi 

kapcsolatok értelmezése 

1 óra 

A hideg övezeti földrajzi kör-

nyezeti kapcsolatok feltárása 

 1 óra 
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A függőleges övezetesség  1 óra 

Gazdasági alapismeretek 3 óra 2 óra 1 óra 

A gazdaság értelmezése  1 óra  

 Pénzügyi alapismeretek  1 óra 

Afrika és Amerika földrajza 14 óra 12 óra 2 óra 

Afrika természetföldrajza  2 óra  

Afrika társadalomföldrajza  2 óra 

Amerika természetföldrajza  3 óra 

Amerika társadalomföldrajza  1 óra 

Amerika országai  4 óra 

Ausztrália, a Sarkvidékek és 

Óceánia földrajza 

4 óra 3 óra 1 óra 

Ausztrália a kontinensnyi or-

szág 

 1 óra  

A sarkvidékek földrajza  1 óra 

A világtenger földrajza  1 óra 

Év végi ismétlés, rendszere-

zés 

2 óra  2 óra 

Összes óraszám 36 óra 28 óra 8 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szilárd Föld anyagai és folyamatai 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Szemléleti kép a Föld belső gömbhéjairól. Megfigyelések és vizsgáló-

dások alapján szerzett tapasztalatok a szűk környezetben található szi-

lárd anyagokról. A belső és külső erők, hatásaik felismerése, modelle-

zése. A talajképződés lényege hazai talajtípusok vizsgálata alapján. Em-

beri és természetföldrajzi időléptékek, időtartamok érzékelése. Konk-

rét, lakóhelyhez közeli példák ismerete környezetalakító tevékeny-

ségre, természeti értékek védelmére. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése az ember által tapasztalható méretek (pl. 

hegyek) és a Föld méretviszonyainak összehasonlítása révén. 

Az időfogalom, az időbeli tájékozódás fejlesztése az ember által 

tapasztalható időtartamok és a földtörténeti időegységek aránya-

inak érzékeltetésével. 

A felfedeztető tanulási stratégia alkalmazása (megfigyelések, 

vizsgálódások, mérések megadott szempont alapján tanári irányí-

tással), a balesetmentes és biztonságos eszközhasználat gyakorol-

tatása, a tapasztalatrögzítés önállóságának fokozatos növelése.  
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Az oksági gondolkodás erősítése, mélyítése több ok együttes ha-

tására bekövetkező jelenségek vizsgálata során. 

A szükségletek kielégítése és a fenntarthatóság közötti egyensúly 

lehetőségének bemutatása, a környezettudatos gondolkodás, a 

fenntarthatóság iránti elkötelezettség megalapozása. 

A természet, mint megbecsülendő és védendő érték beláttatása a 

talaj példáján. 

Isme-

re-

tek/fej-

lesztési 

köve-

telmé-

nyek 

Kapcsolódási pontok 

Környezetünk anyagainak vizsgálata 

Ásványokból összetett természetes (kőzetek, ércek) és mesterséges 

anyagok (pl. beton, tégla) összehasonlítása egyéni és csoportos vizs-

gálódással. A legfontosabb bio- és ércásványok, kőzetalkotó ásvá-

nyok, drágakövek, magmás, üledékes és átalakult kőzetek (vas- és 

rézérc, bauxit, agyag, márvány) tulajdonságainak megfigyelése, mé-

rése, vizsgálata; csoportosításuk. 

A talaj anyagainak és szerkezetének megismerése különböző talajtí-

pusok vizsgálata, összehasonlítása során. A talajkeletkezési folyamat 

és a talaj tulajdonságainak összekapcsolása. A földtani képződmé-

nyek védelmének megismerése környékbeli példákon közvetlen ta-

pasztalatszerzéssel. 

A folyamatosan változó bolygó és környezet 

A földövek és méreteik, a kőzetöv és a kőzetlemezek felépítésének 

megismerése. A földtani és a természetföldrajzi kontinensfogalom 

összekapcsolása. 

Geológiai (belső) erők megnyilvánulásainak megértése a kőzetleme-

zek mozgásának és következményeinek összekapcsolásával (hegy-

láncok felgyűrődése, gyűrődés; mélytengeri árkok és óceáni hátsá-

gok keletkezése; vulkánosság és földrengés; emelkedés és süllyedés, 

vetődés, rögösödés; magmás, átalakult kőzetek keletkezése). 

A földrajzi (külső) erők felismerése folyamatokban (aprózódás és 

mállás; lepusztulás és felhalmozódás, feltöltődés; üledékképződés, 

üledékes kőzetek keletkezése). A geológiai erők és a földrajzi erők 

harcának értelmezése. 

A kontinensek területét gyarapító és fogyasztó folyamatok megkü-

lönböztetése. A szárazföldek és a tengerek mindenkori földgömbi 

helyzete természetföldrajzi és környezeti következményeinek felis-

merése a mai földrészek kialakulásához vezető állapotok példái alap-

ján  

 

Kémia: Szerves 

és szervetlen 

anyag, keverék, 

szilárd anyag, 

egyes ásványok 

és kőzetek össze-

tétele. 

Halmazállapo-

tok. 

 

Biológia-egész-

ségtan: élő 

anyag. 

 

Matematika: 

Képzeleti moz-

gatás, szétvágá-

sok. Időegysé-

gek, időtartam-

mérés, számok a 

számegyenesen.  

 

Fizika: úszás, sű-

rűség, erőhatá-

sok, szilárd tes-

tek fizikai válto-

zása. 
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Tájékozódás a földtörténeti időben 

Tájékozódás a geológiai mozgások, változások időskáláján egyes 

események időpontjának, folyamatok időtartamának elhelyezésével. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kőzetöv; ásvány, kőzet, érc; magmás, üledékes és átalakult kőzet; ősma-

radvány; építőanyag, nyersanyag, energiahordozó anyag. Geológiai 

(belső) és földrajzi (külső) erő. Óceáni és kontinentális lemez, magma, vul-

kán, láva, földrengés. Szilárdhulladék-lerakó, földtani természetvédelem. 

Geológiai idő, földtörténeti időegységek.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség alapjai 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek, jelenségek. A besugárzás és a felmelegedés, a víz kör-

forgása és halmazállapot-változásai, a felhő- és csapadékképződés jelen-

ségek felismerése. Példák hozatala az időjárási elemek térbeli és időbeli 

változásaira, az éghajlat-módosító tényezők megnyilvánulására. A ned-

ves és a száraz kontinentális éghajlat jellemzése, társadalmi-gazdasági 

hatásainak felismerése hazai példákon. A Föld gömb alakjának és az ég-

hajlati övezetek kialakulásának összekapcsolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellszemlélet alapozása a földrajzi övezetességi rendszer elemei-

nek példáival a regionális földrajzi tanulmányok előtt. A földrajzi és az 

éghajlati övezetesség különbségének megértetése. A földrajzi övezetes-

ség elemeinek összeillesztése különböző típusú összefüggéseket mutató 

ábrák (diagramok, modellek, magyarázó ábrák) elemzése során.  

A kutatásos stratégia alkalmazása (természeti adottságok értékelése a 

társadalom szempontjából, társadalmi-gazdasági hatásaik, környezeti 

következményeik meglátása példákban).  

Az övezetek, övek bemutatási szempontjainak és a tipikus tájak jellem-

zési algoritmusának megismertetése.  
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Szociális nevelés a környezet és az életmód kapcsolatának felfede-

zésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban jellemző családi életmó-

dok bemutatásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Éghajlati alapismeretek 

Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító tényezők 

érvényesülésének felismerése, magyarázata; az éghajlat öveze-

tességét kialakító tényezők értelmezése; éghajlati diagram olva-

sása. 

A forró övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

Esőerdő-vidék (a felszálló légáramlás következménye, jellemzői, 

erdőirtás és termőföld-erózió); szavannavidék (az évszakos eső-

zés következményei, legelőváltó gazdálkodás, az elsivatagoso-

dás folyamata); sivatag (a leszálló légáramlás uralma, jellemzői, 

napenergia-készlet).  

A mérsékelt övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok értelme-

zése 

A mediterrán táj és a mediterrán gazdálkodás jellemzése; a ter-

mészetföldrajzi jellemzők a földrészek belseje felé való változá-

sának felismerése a valódi mérsékelt övben, a füves területek és 

a vegyes szántóföldi gazdálkodás összefüggéseinek bemutatása; 

a tajgavidék és az erdőgazdálkodás jellemzése. 

A hideg övezeti földrajzi-környezeti kapcsolatok feltárása 

A megvilágítás évszakos különbsége következményének felis-

merése a szélsőséges természeti viszonyokban.  

A függőleges földrajzi övezetesség 

A természetföldrajzi adottságok függőleges változásának és a 

hegység éghajlat- és vízválasztó szerepének felismerése; a ma-

gashegységi táj jellemzése; a vízenergia-hasznosítás modellszerű 

értelmezése; helyes magatartás lavinaveszélykor. 

Fizika: fény, hullám, 

hőmérséklet, halmazál-

lapot, csapadék. 

 

Matematika: modellek 

és diagramok megér-

tése, adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életkö-

zösségek, biomok, 

ökológiai kapcsolat-

rendszerek.  

 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről, időjá-

rási térképek, előre-

jelző rendszerek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízszintes és függőleges földrajzi övezetesség, földrajzi övezet és öv. Szél-

rendszer (passzát, nyugatias, sarki); éghajlat (egyenlítői, szavanna-, forró 

övezeti sivatagi, mediterrán, óceáni, tajga); éghajlat- és vízválasztó hegység; 

vízjárás. Sivatagi váztalaj, szürke erdei talaj. Elsivatagosodás, hóhatár, 

gleccser. Vízenergia, napenergia.  

Tipikus táj (esőerdő-, szavanna- és tajgavidék, sivatag, mediterrán és ma-

gashegységi táj).  

Gazdálkodás (erdő-, vegyes szántóföldi és legelőváltó gazdálkodás).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gazdasági alapismeretek 

Órakeret 

3 óra 
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Előzetes tudás 

A gazdaság természeti feltételeinek, a gazdasági ágazatok tevékenysége-

inek felismerése példákban. A családi bevétel és kiadás példáinak isme-

rete. 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

Közgazdasági szemlélet alapozása az üzletekben vásárolható ter-

mékeket előállító gazdasági ágazatok tevékenysége közötti szoros 

kapcsolat és az egyes termékek árát befolyásoló sokféle tényező fel-

ismertetésével.  

A kreatív gondolkodás fejlesztése a piac működési alapelvének, a 

kereslet és a kínálat szerepének köznapi gyakorlati példákon ke-

resztül történő megértetése során.  

Gazdasági és pénzügyi nevelés, a felelős gazdálkodás megalapo-

zása a családi gazdaság működésének helyzetgyakorlatokban való 

bemutatásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gazdaság értelmezése 

A gazdasági ágazatok feladatának, szerepének megismerése egy or-

szág életében; a szolgáltatás és a mindennapi élet kapcsolatának meg-

látása (lakóhelyen és a világhálón igénybe vehető szolgáltatások); az 

országok és a gazdasági fejlettség alapadatainak megismerése. 

Pénzügyi alapismeretek 

Egy termék árát befolyásoló tényezők (ráfordítások, kereslet, kíná-

lat) és kapcsolatuk megértése. A pénz és szerepe, típusai, fizetési 

módok megismerése.  

A piac működési alapelvének, a kiadás-bevétel rendszer megértése 

egyszerű köznapi példákban. A kölcsön veszélyeinek felismerése. 

A takarékoskodás és a megtakarítások lényege.  

Nemzeti és közös valuták, árfolyam egyszerű értelmezése, a valu-

taváltás eljárásának megismerése helyzetgyakorlatokban. 

Nemzetközi együttműködések: A nemzetközi együttműködések 

szükségességének felismerése különböző típusú szervezetek pél-

dáin (EU, ENSZ, WHO, UNESCO, WWF, regionális és civil szer-

vezetek). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a gazdasági ágak 

történelmi kialakulása; 

nemzetközi együttmű-

ködések. 

 

Matematika: mennyi-

ségek összehasonlítása, 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

Informatika: adat- és 

ténygyűjtés az internet-

ről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági ágazat és ág, gazdasági szerkezet.  

Kereskedelem, vám. Pénz, kiadás, bevétel, kölcsön, megtakarítás. Valuta, 

árfolyam. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Afrika és Amerika földrajza 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a föld-

történeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságainak és környezeti problémáinak összefüggései. 
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A földrajzi övek és a tipikus tájak földrajzi jellemzési algoritmusának 

használata. A földrészek és az óceánok megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép kialakítása Afrika és Amerika természetföldrajzi jellem-

zőiről a Föld fejlődéséről és a földrajzi övezetességi rendszerről 

való tudás alkalmazásával.  
Térszemlélet fejlesztése az ábrázolt térben való tájékozódással. A valós 

térbeli viszonyok megismertetése térkép alapján, a szemléleti térképolva-

sás képességének fejlesztése.  

A kritikai gondolkodás fejlesztése a földrészek társadalmi-gazdasági jel-

lemzői és a természeti adottságok, a történelmi események, a világban 

zajló gazdasági folyamatok elemzésével, illetve a földrajzi tényezők élet-

módot meghatározó szerepének, a gazdasági fejlettség területi különbsé-

geinek, okainak, társadalmi és környezeti következményeinek meglátta-

tásával. Az országjellemzés algoritmusának alkalmaztatása. 

A környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdasági és 

környezeti problémák világméretűvé válásának érzékeltetésével, az em-

beriség közös felelősségének megértetésével a környezet állapotában, va-

lamint a hosszú távú természeti, környezeti folyamatok példákban való 

felismertetésével.  

Családi életre nevelés a más kultúrákban lévő életmódok megismerteté-

sével. 

A kommunikációs képességek fejlesztése a szövegbeli speciális jel-

rendszerek működésének megfigyelésével, valamint különböző jel-

legű információs anyagokban való célszerű kereséssel, tabló-össze-

állítással és beszámoló-készítéssel (országcsoportok, országok be-

mutatása). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Afrika természetföldrajza 

Afrika domborzatának és tájainak megismerése.  

Erőforrások: a földtani szerkezet és az övezetesség következmé-

nyeinek, valamint az ásványkincs- és energiahordozó-készletek 

területi és gazdasági ellentmondásosságának értelmezése. 

Afrika társadalomföldrajza. 

Emberfajták, népek és kultúrák találkozása. A népességrobbanás, 

a fiatal népesség és következményeinek összekapcsolása esetle-

írásokban (etnikai feszültségek, országok közötti és polgárhábo-

rúk). 

A trópusi mezőgazdaság változatos formái (talajváltó, ültetvé-

nyes, oázis- és legeltető gazdálkodás) és az azokhoz kötődő élet-

módok különbségeinek feltárása. 

Száhel, az éhezés és a szegénység földje: a természeti, társa-

dalmi, egészségügyi veszélyhelyzetek (pl. menekültek, járvá-

nyok, túllegeltetés), ökológiai katasztrófa okozati megismerése, 

nemzetközi segítségnyújtás szükségességének felismerése. 

Egyiptom: az ősi kultúra és a globális világ ellentmondásainak 

megértése. 

Biológia-egészségtan: 

A forró övezet élővi-

lága. Városi ökoszisz-

téma. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Gyarmatosítás, 

ókori öntözéses kultú-

rák. Amerika meghódí-

tása. Urbanizáció, tech-

nológiai fejlődés. 

 

Erkölcstan: lokális cse-

lekvések és globális 

problémák.  
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Amerika természetföldrajza 

A földrész szerkezeti tagolódásának, a szerkezetfejlődési múlt 

gazdaságot és életmódot meghatározó szerepének megismerése.  

Észak-, dél- és közép-amerikai tájtípusok összehasonlító elem-

zése. 

A természetföldrajzi övezetesség, az É-D-i nyitottság és K-Ny-i 

zártság következményeinek, veszélyhelyzeteinek felismerése. 

Az aszimmetrikus vízgyűjtő terület következményeinek megis-

merése, a vízrendszer-hasznosítás modellezése. 

Amerika társadalomföldrajza 

A földrész népességföldrajzi tagolódásának megismerése; a né-

pességkeveredésből fakadó társadalmi-gazdasági előnyök, hátrá-

nyok felismerése példákban.  

A népességkoncentrációk, a városodás és a városiasodás, a tele-

pülés-együttesek, az agglomerációs zóna kialakulási folyamatá-

nak értelmezése példákban. 

A farmgazdálkodás modellezése, a mezőgazdasági övezetesség 

átalakulásának értelmezése (pl. elmetérképezéssel). 

Az erőforrás-gazdálkodástól a tudásalapú társadalomig való fej-

lődési út értelmezése; a technológiai övezet jellemzése.  

Amerika országainak földrajza 

Eltérő szerepű országok (világgazdasági nagyhatalom, felzár-

kózó erőterek, banánköztársaságok) földrajzi összehasonlítása.  

Amerikai Egyesült Államok, mint világgazdasági vezető hata-

lom; Brazília, mint gyorsan fejlődő ország.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tagolatlan és tagolt partvidék; gyűrt- és röghegységrendszer, szárazföldi 

árokrendszer. Hurrikán, tornádó; vízesés, időszakos folyó, artézi kút, tóvi-

dék, sivatagtípus.  

Emberfajta, bennszülött. Túlnépesedés, éhségövezet, menekült, járvány, túl-

legeltetés, ökológiai katasztrófa. Gyűjtögetés, talajváltó, ültetvényes és oá-

zisgazdálkodás, vándorló és istállózó állattartás, monokultúra, vadfoglalás, 

farmgazdaság. Egyoldalú gazdaság, banánköztársaság, gazdasági befolyás, 

bérmunka, világcég, tudásalapú társadalom, világgazdasági nagyhatalom. 

Tipikus táj (ültetvény, farm, rezervátum, menekülttábor, technológiai öve-

zet, urbanizáció, városövek, városövezet, agglomerációs zóna).  
 

Topográfiai is-

meretek 

Afrikai- és Kanadai-ősföld, Atlasz, Andok, Appalache, Sziklás-hegység, 

Dél- és Kelet-afrikai- magasföld, Brazil-felföld, Mexikói-fennsík, Amazo-

nas- és Kongó-medence, Szahara, Szudán; Mississippi- és Paraná-alföld, 

Préri, Floridai- és Kaliforniai-félsziget; Száhel. Amerika részei. Vörös-ten-

ger, Guineai- és Mexikói-öböl, Amazonas, Kongó, Mississippi, Nílus, Ori-

noco, Paraná; asszuáni Nagy-gát; Nagy-tavak, Panama-csatorna.  

Egyiptom, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Mexikó, Venezuela; Ale-

xandria, Atlanta, Brazíliaváros, Chicago, Houston, Kairó, Los Angeles, New 
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Orleans, New York, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Szilícium-

völgy, Washington. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények példái. 

Eligazodás a földtörténeti időben. A forró és a hideg övezet és öveik főbb 

természeti adottságainak, környezeti problémáinak ismerete. Az óceánok 

és a tengerek tulajdonságainak elkülönítése, a földrészek és az óceánok 

megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Átfogó kép alkotása Ausztrália és a sarkvidékek természetföldrajzi 

jellemzőiről, az okok és a jellemzők közötti összefüggések felis-

mertetése a Föld fejlődéséről és az övezetességi rendszerről való 

tudás alkalmazásával.  

A környezetgazdálkodási szemlélet fejlesztése a tengeri erőforrások 

globális folyamatokban betöltött szerepének felismertetésével pél-

dákban, sérülékenységének és következményeinek megértetésével. 

A modellszerű gondolkodás fejlesztése elméleti modellalkotással a 

térség problémáiról. 

Az információszerző stratégia fejlesztése a tengert ábrázoló térké-

peken való tájékozódással, információleolvasással.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ausztrália, a kontinensnyi ország 

Elszigetelt fekvés, ellentmondásos természeti adottságok (siva-

tag és artézivíz-készlet, termékeny alföldek és hegyvidék) és kö-

vetkezményeik ismerete. 

A sarkvidékek földrajza 

Az Északi- és a Déli-sarkvidék összehasonlító földrajzi jellem-

zése; az ózonréteg-elvékonyodás okainak és következményeinek 

átlátása; a sarkvidék, mint speciális élettér értelmezése; az Ant-

arktika szerepének, a kutatóállomások jelentőségének megisme-

rése.  

A világtenger földrajza 

Az óceánok és tengerek földrajzi jellemzőinek, a tengeráramlá-

sok szerepének, a világtenger, mint erőforrás (ásványkincsek, ár-

apály-energia, halászat) és mint veszélyforrás (szökőár) megis-

merése; a veszélyeztető folyamatok (pl. vízszennyezés, túlhalá-

szás) egyszerű értelmezése. 

Szigetvilág az óceánban (Óceánia), a speciális fekvés gazdasági, 

társadalmi és környezeti következményeinek (hajózás, idegen-

forgalom stb.) megismerése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: nagy földrajzi 

felfedezések; hajózás.  

 

Kémia: ózon; sósvíz és 

édesvíz; vízszennye-

zés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, a hideg 

övezet és a tengerek 

élővilága. 

 

Fizika: Felhajtóerő, hő-

szigetelés. A tenger-

mozgások fizikai alap-

jai (hullámok vízfelüle-

ten).  



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandóan fagyos és tundraéghajlat, fahatár, belföldi jégtakaró, jéghegy, 

ózonréteg, korallzátony, jégsivatag. Világtenger; tengeráramlás; árapály-

energia, túlhalászás, kutatóállomás. Őslakos, bevándorló. 

Topográfiai is-

meretek 

Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-Vízválasztó-hegység, Nyu-

gat-ausztráliai-ősföld, Új-Guinea, Grönland, Hawaii; Murray. Ausztrália, 

Új-Zéland; Melbourne, Perth, Sydney. Északi-sarkvidék, Déli-sarkvidék 

(Antarktisz). 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

A tanulók átfogó és reális képzettel rendelkezzenek a Föld egészéről és an-

nak kisebb-nagyobb egységeiről, a földrészek közül Afrikáról, Ausztráliáról 

és Óceániáról, a Sarkvidékekről, valamint Amerikáról. Legyen fogalmuk a 

világtengerről, a kontinensek karakteres nagytájairól és tipikus tájairól, va-

lamint a világgazdaságban kiemelkedő jelentőségű, a fentiekben felsorolt 

kontinenseken található ország-csoportokról, országokról. 

Ismerjék fel a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüg-

géseket és törvényszerűségeket. Legyenek képesek alapvető összefüggések, 

tendenciák felismerésére és megfogalmazására az egyes földrészekre vagy 

ország-csoportokra, tájakra jellemző természeti jelenségekkel, társadalmi-

gazdasági folyamatokkal kapcsolatban, ismerjék fel az egyes országok, or-

szág-csoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban. Érzékel-

jék az egyes térségek, országok társadalmi-gazdasági adottságai jelentősé-

gének időbeli változásait. Ismerjék fel a globalizáció érvényesülését regio-

nális példákban. 

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környezet-

károsító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének ér-

vényesülését. Legyenek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a 

fenntarthatóság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a 

saját magatartásukon is múlik.  

Rendelkezzenek a tanulók valós képzetekkel a környezeti elemek méretei-

ről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások nagyságrend-

jéről. Tudjanak nagy vonalakban tájékozódni a földtörténeti időben. Legye-

nek képesek természet-, illetve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigye-

lések végzésére, a különböző nyomtatott és elektronikus információhordo-

zókból földrajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges 

elemek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Legye-

nek képesek megadott szempontok alapján bemutatni földrajzi öveket, föld-

részeket, országokat és tipikus tájakat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként használni, sze-

rezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográfiai ismereteikhez 

tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kapcsolni. Topográfiai tudásuk 

alapján a tanulók biztonsággal tájékozódjanak a köznapi életben, a földrajzi 

térben, illetve a térképeken, és alkalmazzák topográfiai tudásukat más tan-

tárgyak tanulása során is. 

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki bennük 

az igény arra, hogy a későbbi életük folyamán önállóan tovább gyarapítsák 

földrajzi ismereteiket. 

 

 

Az éves órakeret felosztása a 8. évfolyamon 
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Témakörök 
Témánkénti 

órakeret 

Új anyag fel-

dolgozása 

Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

Ázsia földrajza 12 10 2 

Európa általános földrajza 7 6 1 

Észak és Mediterrán Európa 11 9 2 

Atlanti-Európa 6 5 1 

Kelet és Közép-Európa föld-

rajza 
8 7 1 

A Kárpát-medencevidék föld-

rajza 
5 4 1 

A hazánkkal szomszédos orszá-

gok földrajza 
4 3 1 

Magyarország természeti és kul-

turális értékei 
5 4 1 

Hazánk társadalomföldrajza 11 10 1 

Év végi összefoglalás 3  3 

Összesen: 72 58 14 

 

 
Részletes óratervezet a 8. évfolyam számára 

 

 
Témakörök Témánkénti 

órakeret 

Új anyag feldolgozása Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

Ázsia földrajza 12 óra 10 óra 2 óra 

Ázsia természetföldrajza  3 óra  

Ázsia társadalomföldrajza 2 óra 

Ázsia regionális földrajza 5 óra 

Európa általános földrajza  7 óra 6 óra 1 óra 

Európa általános természetföld-

rajzi képe 

 3 óra  
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Európa általános társadalom-föld-

rajzi képe 

3 óra 

Észak-és Mediterrán-Európa 

földrajza 

11 óra 9 óra 2 óra 

A tenger, a tagolt partvidék sze-

repe az észak-és dél-európai né-

pek életében 

 1 óra  

 

É-Európa földrajza  3 óra 

Mediterrán-Európa földrajza  3 óra 

A Balkán-térség  2 óra 

Atlanti-Európa földrajza 6 óra 5 óra 1 óra 

Atlanti-Európa földrajzi jellem-

zése és problémái 

 2 óra  

Nyugat-Európa meghatározó or-

szágai 

 3 óra 

Kelet-és Közép-Európa föld-

rajza 

8 óra 7 óra 1 óra 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és 

Európa között 

 1 óra  

Oroszország  1 óra 

A hegyvidéki Közép-Európa  1 óra 

A medencei Közép-Európa  4 óra 

A Kárpát-medencevidék föld-

rajza 

5 óra 4 óra 1 óra 

A Kárpát- medencevidék termé-

szetföldrajzi egysége 

 2 óra  

A Kárpát-medencevidék társada-

lom-földrajzi egysége 

 2 óra 

A hazánkkal szomszédos orszá-

gok földrajza 

4 óra 3 óra 1 óra 

A Kárpát-medence magashegy-

ségi keretének országai 

 1 óra  

A keleti termékeny vidékek orszá-

gai 

 1 óra 

A déli hegyvidékek országai  1 óra 

Magyarország természeti és 

kulturális értékei 

5 óra 4 óra 1 óra 

Hazánk nagytájai  2 óra  

A magyar nemzeti kultúra  1 óra 
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Természeti, kulturális történelmi 

érték-és eredetvédelem  

 1 óra 

Hazánk társadalomföldrajza  11 óra 10 óra 1 óra 

Népesség-és településhálózat  2 óra  

Hazánk gazdasági szerkezete  8 óra 

Év végi ismétlés, rendszerezés 3 óra  3 óra 

Összes óraszám 72 óra 58 óra 14 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ázsia földrajza 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A földrészek szerkezetfejlődési modelljének ismerete. Eligazodás a föld-

történeti időben. 

A vízszintes és a függőleges földrajzi övezetesség rendszere, az övek 

főbb természeti adottságaival és környezeti problémáinak összefüggései.  

A sivatag, a tajgavidék, a magashegység, az agglomeráció és a technoló-

giai park tipikus tájak jellemzői, az országok jellemzési algoritmusának 

használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Oksági gondolkodás fejlesztése Ázsia természetföldrajzi jellemzői-

nek okaival, társadalmi-gazdasági következményeivel, és a világ 

gazdasági folyamataival való összefüggésekben történő feldolgozá-

sával. A földrajzi tényezők életmód-meghatározó szerepének felis-

mertetése. 

Prognosztikus szemlélet fejlesztése az ázsiai gazdasági fejlettség te-

rületi különbségeinek és okainak megláttatásával, a társadalmi és 

környezeti következményeik elképzeltetésével.  

Környezeti szemlélet fejlesztése a regionális társadalmi-gazdaság, 

környezeti problémák világméretűvé válásának példákban való ér-

zékeltetésével, az egészséges környezet megőrzésében a társadalmi 

felelősségének bemutatásával.  

Az időbeli tájékozódás fejlesztése a rövidebb időtartamú társadalmi 

és környezeti folyamatok példákban való felismertetésével. 

A szemléleti térképolvasás fejlesztése különböző tartalmú térképe-

ken való önállóan tájékozódással, az információk közötti összefüg-

gések indoklásával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia természetföldrajza 

A „legek” földrésze: óriástájak és szerkezeti egységek, változatos 

éghajlat és termőföldhiány, vízbőség és vízszegénység kontraszt-

jának, okainak megismerése. Természeti veszélyhelyzetek (föld-

rengés, vulkánkitörés, cunami, tájfun) felismerése, a helyes ma-

gatartás megismerése.  

Matematika: ok-oko-

zati gondolkodás, mo-

dellezés. 
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Belső-ázsiai sivatagok: kontinensbelsei zárt fekvés következmé-

nyeinek megértése. 

Monszun vidék és terület: a kialakító okok összehasonlítása a 

forró és a mérsékelt övezetben, jellemzésük, az öntözéses mon-

szungazdálkodás modellezése.  

Ázsia társadalomföldrajza 

Népek és kultúrák jellemzőinek, népességkoncentrációk kialaku-

lási okainak és következményeinek megismerése. Az ősi kultú-

rák, a világvallások társadalmat, gazdaságot, környezetet befo-

lyásoló szerepének felismerése példákban. 

Területi fejlettségi különbségek felismerése. A világ új fejlődési 

és gazdasági pólusa, felgyorsult gazdasági növekedés, technoló-

giaátvitel-folyamat értelmezése. 

Ázsia regionális földrajza 

Eltérő szerepkörű ország-csoportok: kőolajban gazdag országok, 

mezőgazdasági alapanyag-termelők, összeszerelő-beszállítók, 

újonnan iparosodott országok, új gazdasági hatalmak megisme-

rése.  

India: a hagyományos zárt társadalom és az informatikai társada-

lom ellentmondásai. 

Japán: a termőföld-, energia- és nyersanyagszegénység; a bio-

technológián és elektronikán alapuló gazdasági hatalom; a termé-

szeti katasztrófahelyzetek földrajzi alapjai, életmódbeli és kör-

nyezeti következményei. 

Kína: a világ meghatározó gazdasága; a tengerparti és a belső te-

rületek fejlettségkülönbségének természeti alapjai, életmódbeli 

és környezeti következményei. 

Fizika: légköri jelensé-

gek fizikai törvénysze-

rűségei, természeti ka-

tasztrófák. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ókori jelentős 

ázsiai kultúrák, napja-

ink gazdasági fejlő-

dése; a gazdasági hata-

lomváltás. 

 

Biológia-egészségtan: 

biotechnológiai forra-

dalom, életfeltételek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vulkáni szigetív. Kontinentalitás, szélsőségesen szárazföldi terület, mon-

szunvidék és monszunterület; mérsékelt övezeti sivatagi, forró és mérsékelt 

övezeti monszun éghajlat, tájfun, cunami, talajpusztulás. Népességrobbanás, 

világvallás, zarándokhely. Öntözéses gazdálkodás, zöld forradalom, techno-

lógiaátvitel, csúcstechnológia, informatikai társadalom. 

Topográfiai 

ismeretek 

Eurázsia, Ázsia részei, Közel- és Távol-Kelet; Arab-félsziget, Fülöp- és Ja-

pán-szigetek, Indokínai-félsziget, Indonéz-szigetvilág, Dekkán- és Közép-

szibériai-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Himalája, Pamír, Csomolungma, 

Fuji, Góbi, Hindusztáni-, Kínai- és Nyugat-szibériai-alföld, Mezopotámia, 

Tajvan, Takla-Makán, Tibet, Tien-san, Urál; Fekete-, Japán- és Kaszpi-ten-

ger, Perzsa-öböl, Aral- és Bajkál-tó, Boszporusz, Brahmaputra, Indus, 

Jangce, Gangesz, Mekong, Ob, Sárga, Urál-folyó, Tigris.  

Dél-Korea, India, Japán, Kína, Kuvait, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökor-

szág; Hongkong, Kalkutta, Kanton, Mumbai, Peking, Sanghaj, Szingapúr, 

Szöul, Tokió, Újdelhi. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Európa általános földrajza 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Szerkezetfejlődési folyamatok által létrehozott képződmények felisme-

rése példákban. Eligazodás a földtörténeti időben. A földrajzi övezetes-

ség rendszere, az övek főbb természeti adottságai, környezeti problémái. 

A szélrendszerek éghajlatot meghatározó szerepe. A földrészek és or-

szágcsoportok szerepe a világgazdaságban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európa-tudat megalapozása az integrációs folyamat céljainak megis-

mertetésével, napjaink törekvéseinek érzékeltetésével. 

A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a távoli földrészek-

kel kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Az analizáló képesség fejlesztése Európa természetföldrajzi adottságai és 

az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti ve-

szélyek feldolgozásával. 

A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az európai kulturális sok-

színűség földrajzi okainak és a népességkeveredés következményeinek 

elemzése során. A közös európai kultúra, főként földrajzi alapjainak is-

merete és a megőrzésére irányuló igény kialakítása.  

Az információszerzési képesség fejlesztése adatok, egyszerű adatsorok, 

diagramok értelmezésével, elemezésével, a földrajzi övek jellemzési 

szempontjainak önálló használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Európa általános természetföldrajzi képe 

Szerkezetalakító folyamatok és a külső erők felszíni következ-

ményeinek, a domborzati adottságok következményeinek és a 

nagytájak mozaikjának megismerése. 

Európa változatos és szeszélyes éghajlatának, a nyitottság a többi 

természetföldrajzi tényezőre való hatásának megismerése. A ter-

mészeti adottságok szerepének meglátása az európai társadalmi-

gazdasági életben. 

Európa társadalom-földrajzi képe és folyamatai 

Európa változó társadalmi erőforrásainak, az elöregedő társada-

lom gazdasági következményeinek megismerése.  

Az európai erőtér gyengülő világgazdasági szerepének felisme-

rése, az új válságjelenségek (növekvő eladósodás, munkanélkü-

liség) értelmezése; a transzkontinentális infrastruktúra szerkeze-

tének térképezése. 

Az Európai Unió földrajzi lényegének megértése; az országok és 

térségek változó szerepének felismerése az integrációs folyamat-

ban.  

Fizika: erőhatások. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: A természeti 

adottságok és a törté-

nelmi események kap-

csolata. Európa mint 

évszázadokon át a Föld 

legfejlettebb és vezető 

térsége; az integráció 

története, intézmény-

rendszere; infrastruk-

túra és fejlődés. 

 

Biológia-egészségtan: 

életkor. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kaledóniai-, variszkuszi- és alpi hegységképződés; eljegesedés. Időjárási 

front.  
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Öregedő társadalom; indo-európai nyelvcsalád; soknemzetiségű ország; 

uniós polgár, állampolgár; letelepedési engedély, munkavállalási engedély. 

Gazdasági és politikai integráció; euró-övezet, Schengeni övezet. 

Topográfiai is-

meretek 

Európa részei; Észak-atlanti-áramlás.  

Az Európai Unió tagállamai és fővárosuk; Strasbourg, Vatikán. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Észak- és Mediterrán-Európa földrajza 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból kö-

vetkező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A hideg mérsékelt és a 

meleg mérsékelt öv, a mediterrán táj és gazdálkodás jellemzőinek, a 

vándorló állattartás lényegének ismerete.  

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Lényegkiemelő és összehasonlító képesség fejlesztése a két kon-

tinensrész közös és egyedi földrajzi-környezeti vonásainak, azok 

okainak és következményeinek feltárásával. Gyakorlatorientált 

szemlélet fejlesztése az ismert világ folyamatos tágulása a fejlő-

désben máig érzékelhető hatásainak, valamint a természeti és gaz-

dasági körülmények, hagyományok gondolkodásmódot, életmó-

dot befolyásoló hatásának felismertetésével. 

Az információfeldolgozás képességének fejlesztése ismeretekről 

való leírás készítésével segédeszközök használatával, tanári irá-

nyítással. 

A szociális kompetencia fejlesztése az országcsoportok környe-

zeti problémáinak irányított projektmódszerrel történő feldolgo-

zásával. 

Isme-

re-

tek/fej-

lesztési 

köve-

telmé-

nyek 

Kapcsolódási pontok 

A tenger, a tagolt partvidék szerepe az észak- és dél-európai népek 

életében 

A tengerparti fekvés elszigetelő és a világ más részeivel összekötő 

szerepének, az életmódra gyakorolt hatásának belátása. 

Észak-Európa földrajza: az északi fekvés következményeinek 

megismerése; az eltérő jellegű természeti tájak, az adottságaikhoz 

igazodó munkamegosztás modellezése; országai jóléte, gazdag-

sága okainak, összetevőinek értelmezése. 

Mediterrán-Európa földrajza 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: 

Földrajzi fekvés 

szerepe a világ-gaz-

dasági helyzetben; 

nagy földrajzi felfe-

dezések; munka-

megosztás. Gyar-

matosítás következ-
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Dél-Európa természetföldrajzi jellemzése; a napfényövezet, a ki-

kötőövezet és az üdülőövezet földrajzi-környezeti modelljének 

megalkotása.  

Az országok gazdasági életének, a szolgáltató ágazatok súlyának 

megismerése. 

A népességmozgások és a menekültáradat kialakulási okainak és 

következményeinek értelmezése Olaszország példáján. A környe-

zetben lejátszódó események, folyamatok, helyzetek bemutatása 

helyzetgyakorlatokban. 

A Balkán-térség  

A térség természetföldrajzi jellemzése, a karsztvidékek modelle-

zése; a kultúrák találkozási következményeinek felismerése pél-

dákban.  

ményei (gyarmat-

tartók). Kultúrák üt-

közése. 

 

Informatika: bemu-

tató készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fjord, moréna. Kikötőövezet, üdülőövezet, karsztvidék, tengeri bányászat, 

vízerőmű, földhőerőmű. Kereskedelmi flotta, bérfuvarozás, parasztgazda-

ság, földbérleti rendszer, mezőgazdasági szövetkezet, munkamegosztás, 

vendégmunkás, munkaerő vándorlása, időszakos idegenforgalom. 

Topográfiai is-

meretek 

Adriai-, Balti- és Északi-tenger; Appenninek, Appennini-, Balkán-, Pire-

neusi (Ibériai)-, Skandináv-félsziget, Izland, Kréta, Szicília. Balti-ősföld, 

Balkán-, Dinári- és Skandináv-hegység, Pireneusok, Dalmácia, Etna, Finn-

tóvidék, Vezúv; Pó.  

Norvégia; Bergen, Helsinki, Oslo, Várna, Velence, olasz ipari háromszög. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlanti-Európa földrajza 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa természetföldrajzi adottságairól és az azokból kö-

vetkező társadalmi-gazdasági lehetőségek, környezeti veszélyhelyzetek 

ismerete. A valódi mérsékelt öv természetföldrajzi jellemzői, az óceáni 

éghajlat. A tenger szerepe a társadalom életében. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kritikai gondolkodás fejlesztése az öregedő társadalom, a túltermelés 

és a társadalom nagymérvű környezet-átalakító tevékenysége következ-

ményeinek feltárásával (mentális térképkészítés). A problémamegoldó 

gondolkodás fejlesztése a termelés más kontinensekre való áthelyezése 

következtében kialakuló válsághelyzet és az új fejlődési pályák válasz-

tása konfliktusának elemzésével. 

A környezeti szemlélet alakítása a környezeti állapot javítására tett kez-

deményezések bemutatásával, a regionális és a a globális szemlélet ösz-

szekapcsolása.  

Földrajzi-környezeti tartalmú, különböző céloknak megfelelő, másodla-

gos információhordozók kiválasztása tanári irányítással.  

A térbeli intelligencia fejlesztése az országok népességi, gazdálkodási 

adatai egymáshoz való viszonyának, nagyságrendjének érzékeltetésével.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Atlanti-Európa földrajzi jellemzői és problémái 

A nyugati fekvés földrajzi következményeinek felismerése, Nyu-

gat-Európa természetföldrajzi jellemzése.  

A fosszilis energiahordozó és ásványi nyersanyag-készletek fo-

gyása következményeinek felismerése. Bányavidékek és ipari 

körzetek átalakulási folyamatának és a gazdasági szerkezet mo-

dernizációjának értelmezése. A szélenergia-hasznosítás; a kör-

nyezet savanyodása, a vízszennyeződés okozati és prognosztikus 

értelmezése. 

Nyugat-Európa meghatározó országai 

Regionális földrajzi sajátosságaik megismerése összehasonlító 

elemzéssel.  

Egyesült Királyság (a gyarmattartó szigetország, a világ műhelye 

és a profilt váltó iparvidékek). 

Franciaország (az élelmiszertermelés és a könnyűipar hagyomá-

nyainak, a modern ipar kialakulásának földrajzi összefüggései).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: gyarmatosítók, 

ipari forradalom, tech-

nológiai váltás. 

 

Matematika: kritikai 

gondolkodás, nagyság-

rendi viszonyítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Multikulturalizmus. Bányavidék, átalakuló ipari körzet, szélpark, savas üle-

pedés és eső, a környezet savanyodása.   

Topográfiai 

ismeretek 

Brit-szigetek, Francia-középhegység, Londoni- és Párizsi-medence, Mont 

Blanc, Pennine; La-Manche, Rhône, Szajna, Temze.  

Anglia; Birmingham, Glasgow, Lyon, Manchester, Marseille; Közép-ang-

liai-iparvidék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kelet- és Közép-Európa földrajza 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Európa és Ázsia északi része természetföldrajzi adottsága-

iról és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségek, környe-

zeti veszélyhelyzetek. 

A hideg és a valódi mérsékelt öv földrajzi jellemzőinek, a kontinentalitás 

térbeli változásának ismerete. A mérsékelten szárazföldi és a szárazföldi 

terület természetföldrajzi jellemzői, a hegyvidéki függőleges övezetesség 

és hatásuk az életmódra. Magashegység, tajgavidék, bányavidék, átala-

kuló ipari körzet, kikötői övezet, mint tipikus tájak, tájjellemzési algorit-

mus. 

Az Európai Unió országai és fővárosuk megnevezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a nyersanyagban való gazdagság, sze-

génység és a függőség, valamint a történelmi, politikai változások és a 

társadalmi-gazdasági hatások felismertetésével. 

A tájfejlődés társadalmi összetevőinek, illetve a térbeli kölcsönhatások és 

érdekek érvényesülésének felismertetése (a különböző adottságú tájak át-

alakítása kultúrtájakká).  

A közép-európai regionális tudat megalapozása hazánk közvetlen kör-

nyezetének európai összefüggésben való megismertetésével, a közép-eu-

rópai országok és hazánk kapcsolatának értelmezésével.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kelet-Európa, kapocs Ázsia és Európa között 

A kontinensbelsei fekvés és a hatalmas kiterjedés természet- és 

társadalom-földrajzi következményeinek felismerése (összeha-

sonlító tematikus térképolvasás). A termelési kapcsolatrendsze-

rek (ásványi nyersanyag-, energiahordozó-kitermelés és feldol-

gozóipari ágazatok; energiagazdaság, erdőgazdálkodás és fafel-

dolgozás; eltérő célú mezőgazdasági termelés) megértése.   

Oroszország  

Az európai és ázsiai erőközpont sokszínű természeti és társa-

dalmi alapjai, nagy területi fejlettségkülönbségek. 

A hegyvidéki Közép-Európa: a közép-európai magashegyvidék 

természetföldrajzi jellemzői társadalmi életet befolyásoló hatásá-

nak bizonyítása; a tej- és az erdőgazdaság, az idegenforgalom 

meghatározó szerepének igazolása. 

A medencei Közép-Európa 

A gazdasági-társadalmi élet eltérő jellegű feltételeinek feltárása 

a Közép-európai-sík- és rögvidék feltöltött alföldjein, dombvidé-

kein, középhegységi tipikus tájain.  

A közép-európai országok összefonódó gazdasági múltjának és 

jelenének értelmezése. A vegyipari és a gépipari kapcsolatrend-

szerek felismerése.  

Lengyelország és Csehország összehasonlító komplex földrajzi 

jellemzése.  

Németország földrajza, az európai gazdaság motorjának elem-

zése (esetelemzés, mentális térképkészítés).  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Technológiai 

kapcsolatok. Szocia-

lista világrend, hideg-

háború, Szovjetunió. 

Osztrák-Magyar Mo-

narchia, világháború. 

 

Biológia-egészségtan: 

életközösségek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természetátalakítás, kultúrtáj. Katonai és politikai nagyhatalom, tervgazdál-

kodás, gazdasági körzet, nagyüzemi gazdálkodás, családi mezőgazdálkodás, 

energiagazdaság, hegyi turizmus. 

Topográfiai is-

meretek 

Alpok, Kaukázus, Lengyel- és Német-középhegység, Szudéták, Cseh-me-

dence, Kelet-európai-síkság, Német–Lengyel-alföld, Kaszpi-mélyföld; 

Ruhr-vidék, Szilézia; Boden-tó, Dnyeper, Don, Duna–Majna–Rajna vízi út, 

Visztula, Volga.  

Oroszország, Svájc; Brno, Frankfurt, Gdańsk, Hamburg, Katowice, Köln, 

Krakkó, Moszkva, München, Plzeň, Stuttgart, Szentpétervár, Volgográd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Kárpát-medencevidék földrajza 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A földszerkezetet alakító folyamatok. Éghajlatot alakító és módosító té-

nyezők, a vízhálózat.  

Áttekintő kép Európa és benne Közép-Európa természetföldrajzi adott-

ságairól és az azokból következő társadalmi-gazdasági lehetőségekről, 

környezeti veszélyhelyzetekről.  

A magas- és a középhegyvidék, a dombvidék és a feltöltött síkság tipi-

kus tája. 
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A közép-európai és a magyarországi nagytájak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és köz-

vetett földrajzi következményeinek, az ember életmódját meghatározó 

feltételeknek az összekapcsolásával, illetve prognosztizálással. A kriti-

kai és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése stratégiai tervezés-

sel társadalmi, környezetvédelmi témájú feladatmegoldásban tanári út-

mutatással. Időszemlélet fejlesztése különböző léptékű földtani, föld-

rajzi, környezeti folyamatok elemzésével (a Kárpát-medencevidék ki-

alakulása, az ember környezet-átalakító tevékenysége). A szociális 

kompetencia fejlesztése a medencevidék népeinek, országainak együtt-

működésében rejlő lehetőségek, az együttműködés szubjektív korlátai-

nak felismertetésével.  

A digitális kompetencia fejlesztése digitális prezentációs kiselőadás ké-

szítésével.  

Isme-

re-

tek/fej-

lesztési 

köve-

telmé-

nyek 

Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medencevidék természetföldrajzi egysége 

A Kárpát-medence szerkezetének, domborzatának összekap-

csolása a földtani fejlődési folyamatokkal; a medencejelleg 

modellezése.  

A medencejelleg következményeinek bizonyítása az éghaj-

latban, a vízrajzban és vízkészletekben, a környezeti állapot-

ban. 

A medencevidék nagytájainak földrajzi jellegzetességei, az 

azokból adódó környezeti különbségek, veszélyhelyzetek ér-

telmezése.  

A Kárpát-medencevidék társadalom-földrajzi egysége 

A medencejelleg társadalmi hasznosításának, a tájátalakítás-

nak és következményeinek az ok-okozati rendszerű megis-

merése, prognosztizálása.  

A Kárpát-medencei népesség összetételének értelmezése, a 

Magyarország határán túli néprajzi tájegységek és földrajzi 

alapú népszokásaik megismerése.  

Fizika: fizikai folyamatok 

a földkéregben. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: tájjal, szülőfölddel 

kapcsolatos irodalmi mű-

vek. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Magyar Királyság, ma-

gyar kultúra. 

Erkölcstan: nép, nemzet, 

nemzetiség, etnikum. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földtani alapszerkezet, medencejelleg, szeszélyes időjárás és vízjárás, 

aszályveszély, árvízveszély, vízrendezés, vízkészlet, földcsuszamlás, kul-

túrpuszta, szikesedés; földhőenergia, biomassza. Vásárvonal, vásárváros, 

hídváros. Magyarság, nemzetiség, nemzeti kisebbség, etnikum, néprajzi 

csoport, néprajzi táj, nyelvsziget; székely, csángó. 
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Topográfiai 

ismeretek 

Kárpát-medencevidék, Kárpátok; Erdélyi-hegyvidék, Erdélyi-medence; 

Király-hágó, Vereckei-hágó. Délvidék, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Szé-

kelyföld, Őrvidék, Partium. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A hazánkkal szomszédos országok földrajza 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Áttekintő kép Közép-Európa és benne a Kárpát-medence, Kelet-Európa 

és a Balkán térség természetföldrajzi adottságairól és az azokból követ-

kező társadalmi-gazdasági lehetőségekről. A magas- és középhegyvi-

dék és a feltöltött síkság tipikus tájainak, a kárpát-medencei nagytájak 

ismerete. A magyarság kárpát-medencei múltjának, jelen helyzetének 

ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti öntudat fejlesztése a szomszéd országok hazánkkal 

való múltbeli és jelenlegi kapcsolatának tudatosításával, a ma-

gyarsághoz kapcsolódó országrészeik földrajzi-környezeti jellem-

zőinek megismertetésével.  

Oksági gondolkodás fejlesztése az országok földrajzi jellemzői-

nek rendszerezésével (összehasonlító táblázat, mérlegelés, logikai 

sorok, idő- és térsorok, folyamatvázlatok, sémák stb.).  

A kritikai gondolkodás fejlesztése tényelemzéssel (országok föld-

rajzi-környezeti jellemzői). 
A tanulni tudás képességének fejlesztése az előzetes (a Közép-Európá-

val kapcsolatos) tudás előhívásával és alkotó felhasználásával. 

Médiatudatosságra nevelés és a digitális kompetencia fejlesztése 

internetalapú szolgáltatások célirányos használatával (pl. tények, 

adatok, képek, idegenforgalmi ajánlatok keresése). 

A kommunikatív és a művészi kifejezőkészség fejlesztése orszá-

gok bemutatása során (tanulói kreatív módszerek). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Kárpát-medence magashegységi keretének országai 

Az alpi és a kárpáti országok természet- és társadalom-földrajzi 

jellemzőinek összehasonlítása; történetelmondás hazai és kül-

földi utazások átélt élményeiről. 

Ausztria mint a legfejlettebb gazdaságú alpi szomszéd földrajzi 

jellemzése. Magyar szórványok, Őrvidék; a hazánkkal való tár-

sadalmi-gazdasági kapcsolatok. 

Szlovénia mint a legfejlettebb délszláv térség és Szlovákia mint 

a fiatal kárpáti ország (a Felvidék) földrajzi jellemzőinek meg-

ismerése és bemutatása. 

A keleti termékeny vidékek országai 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Trianoni szerző-

dés és következmé-

nyei. Szovjetunió. Ju-

goszlávia, délszláv há-

ború. 
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Románia gazdag természeti erőforrásokra épülő útkereső gaz-

daságának bemutatása; Erdély és Partium földrajzi jellemzése. 

Ukrajna mint Kelet-Európa potenciális éléstára, energiaszolgál-

tatója földrajzi-környezeti kapcsolatrendszereinek feltárása; 

Kárpátalja földrajzi jellemzése. 

A déli hegyvidékek országai 

Horvátország és Szerbia: hasonló nyelv, eltérő vallás és kultúra 

(országok összehasonlító természet- és társadalom-földrajzi jel-

lemzése); a Vajdaság, Délvidék magyarlakta termékeny tájának 

földrajzi jellemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Topográfiai is-

meretek 

Bécsi-medence, Duna-delta, Grazi-medence, Isztria, Magas-Tátra, Har-

gita; Maros, Olt, Vág. Horvátország, Szerbia, Ukrajna; Vajdaság; Arad, 

Belgrád, Brassó, Fiume, Graz, Kassa, Kijev, Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Munkács, Nagyvárad, Salzburg, Újvidék, Ungvár, Temesvár, Zágráb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország természeti és kulturális értékei 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi jellemzői, nagy-

tájai. Magyarország nagytájai és egyes középtájai, megyéi, néhány vá-

rosa. A hegységek és a felszín alatti vizek típusai. A középhegység, a 

karsztvidék és a feltöltött alföld tipikus táj.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térszemlélet fejlesztése Magyarország földjének a Kárpát-me-

dencevidék egészében való földrajzi értelmezésével.  

Az oksági gondolkodás fejlesztése az országrészek, tájak földrajzi 

jellemzőinek összevetésével (az összehasonlító földrajzi elemzés 

módszerével, a jellemzők okainak és következményeinek össze-

kapcsolásával). 
A szülőföld és a haza szeretetének megalapozása a mikrokörnyezet 

megismerésétől induló, egyre bővülő tudásszerzéssel; a haza- és a nem-

zettudat formálása. 

Környezettudatosságra nevelés a természet-, környezet- és érték-

védelem alapvető céljainak, közös és sajátos feladatainak megis-

mertetésével, illetve információgyűjtéssel, és az azokkal kapcso-

latos személyes és közösségi cselekvési lehetőségek felismerteté-

sével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A magyarországi nagytájak 

A medencei fekvés nagytájanként eltérő következményeinek 

értelmezése; az alföldi, a dombvidéki és a középhegységi nagy-

tájak természet- és társadalom-földrajzi jellemzése, a termé-

szeti adottságok felhasználásának értelmezése és a táj átalakí-

tásának modellezése. 

A magyar nemzeti kultúra: a magyarországi néprajzi csoportok 

és földrajzi alapú hagyományaik értelmezése; a magyar föld-

rajzi felfedezők, utazók és tudósok kiemelkedő teljesítményei-

nek bemutatása tanulói kutatómunka alapján. 

Természeti, kulturális és történelmi értékvédelem, eredetvéde-

lem  

A védettség különböző fokozatainak és jellegének összehason-

lítása helyek, objektumok példáin; a védelem lényegének meg-

értése, a védett helyeken engedélyezett tevékenységek megis-

merése; kulturális hungarikumok megismerése projektmunká-

ban.  

Hon- és népismeret: 

nemzeti kultúra, nép-

rajzi csoport, népszo-

kások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveges informá-

ciógyűjtés. 

 

Biológia-egészségtan: 

ökológia és természet-

védelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hordalékkúp-síkság, löszvidék, árterület, szikes puszta, dombvidék, hegy-

ségközi medence, romhegység, tanúhegy, karsztosodás. Világörökségi vé-

dettség, nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, termé-

szeti emlék, történelmi emlékhely, a törvény erejénél fogva védett terület 

és érték, bioszféra-rezervátum, Ramsari terület, termék-eredetvédelem. 

Topográfiai 

ismeretek 

Aggteleki-karszt, Badacsony, Balaton-felvidék, Baradla, Bükk-fennsík, 

Budai-, Kőszegi-, Soproni-, Tokaj-Eperjesi- (Zempléni-), Villányi-hegy-

ség, Cserehát, Cserhát, Gerecse, Pilis, Vértes, Baranyai-, Somogyi- és Tol-

nai-dombság, Bodrogköz, Dráva menti és Pesti-síkság, Győri-, Marcal- és 

Tapolcai-medence, Hajdúság, Hegyalja, Jászság, Őrség; Szigetköz, Moh-

ácsi- és Szentendrei-sziget, Tihanyi-félsziget; Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Bala-

ton, Sajó, Sió, Tisza-tó, Zagyva, Zala. A magyarországi világörökség hely-

színek és nemzeti parkok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyarország társadalomföldrajza 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A Kárpát-medence társadalomföldrajzi jellemzői. Magyarország me-

gyéi, néhány városa. A gazdasági ágazatok szerepe az országok életé-

ben és kapcsolataik különböző példái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Reális tudáson alapuló nemzettudat kialakítása a magyar gazdaság 

világgazdaságban és az európai gazdasági erőtérben változó hely-

zetének értelmezésével.  

Gazdasági nevelés a gazdasági ágazatok jellegzetességeinek, érté-

keinek, gondjainak problémaközpontú megközelítésével, gondo-

latvázlatok készítésével és stratégiai tervezéssel. 
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A kreativitás, a kezdeményező- és vállalkozóképesség szerepének 

felismerése a társadalmi-gazdasági fejlődésben regionális és hazai 

példákon. 

A földrajzi környezetben, a köznapi életben való eligazodás és a 

konfliktuskezelés képességének fejlesztése. Állampolgárságra ne-

velés a hírek földrajzi-környezeti tartalmú információinak értel-

mezésével, nézetek megfogalmazásával, kifejtésével.  

A tanulni tudás képességének fejlesztése kooperatív módszerek-

kel, hálózatos tanulással. 

A gyakorlati életre nevelés az internetalapú szolgáltatások (pl. 

adattárak, menetrendek, idegenforgalmi ajánlatok) használatával, 

a szerzett ismeretek másokkal való digitális megosztásával, vala-

mint a tudatos vásárlói magatartás jellemzőinek bemutatásával. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Népesség és településhálózat 

A népességfogyás értelmezése; a népességszám-csökkenés és a 

társadalom öregedése okainak, következményeinek feltárása; 

népességszerkezet megismerése.  

A településfajták, a településhálózat átalakulásának értelme-

zése; lakókörnyezetek és életmódbeli jellemzők (nagyvárosi, 

városi, falusi települések, természeti, épített és emberi környe-

zet, gazdasági, szociális eltérések). 

A régiók és Budapest földrajzi jellemzése, változó súlyuk oka-

inak elemzése; a falusias térségek válsághelyzetének, felzárkó-

zásuk lehetőségeinek megismerése.  

Magyarország gazdasági szerkezete 

Magyarország gazdasági szerkezetének elemzése; a fejlettség 

és az életmód kapcsolata, a regionális különbségek megisme-

rése.  

A fogyasztási szokások változásának belátása, okaik feltárása 

és következményeik megvitatása.  

A magyar gazdaság főbb működési területei. 

Az átmenő forgalom jellemzői és infrastruktúrája; a térben és 

szerkezetében változó külgazdasági kapcsolatok.  

Az idegenforgalom szerepe a gazdaságban, elérő jellegű körze-

tei (okozati és prognosztikus bemutatás). 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, élelmiszerek, ételek; 

a hagyományok földrajzi alapjai. 

A magyar mezőgazdaság helye a globális gazdaságban, európai 

integrációban. 

A húzóágazatok (autóipar, gyógyszeripar, kommunikációs ága-

zat) szerepe, jövőbeli lehetőségei.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Népesedési cik-

lus, infrastruktúrafejlő-

dés a történelmi Ma-

gyarországon. Kom-

munikációs és techno-

lógiai fejlődés. 

 

Matematika: Modellek 

megértése. Adatok 

jegyzése, ábrázolása. 

 

Informatika: internet-

alapú szolgáltatások 

használata. 
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A tudásipar feltételei és jellemzése; az ipari és infoparkok sze-

repe. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogyó társadalom, településhálózat, régió, eurorégió, tranzitország, mene-

kültstátusz, termelői támogatási rendszer, kistermelő, vállalkozás, fo-

gyasztói kosár, idegenforgalmi körzet, gyógyturizmus, bor- és gasztronó-

miai turizmus, falusi turizmus, szolgáltatáskereskedelem, tudásipar, in-

fopark.  

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyei jogú városai. Balatonfüred, Gyöngyös, Gyula, Haj-

dúszoboszló, Hatvan, Hévíz, Kalocsa, Keszthely, Komárom, Kőszeg, 

Mohács, Paks, Röszke, Siófok, Százhalombatta, Szentendre, Szentgott-

hárd, Tihany, Tiszaújváros, Visegrád, Visonta, Záhony. 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

A tanulóknak legyenek átfogó ismereteik Ázsiáról és Európáról, azon 

belül a meghatározó és a hazánkkal szomszédos országok természet- 

és társadalom-földrajzi sajátosságairól, lássák azok térbeli és törté-

nelmi összefüggéseit, érzékeljék a földrajzi tényezők életmódot meg-

határozó szerepét. Birtokoljanak reális ismereteket a Kárpát-meden-

cében fekvő Magyarország földrajzi jellemzőiről, erőforrásairól és az 

ország gazdasági lehetőségeiről az Európai Unió keretében. Legye-

nek tisztában az Európai Unió meghatározó szerepével, jelentőségé-

vel, és azzal, hogy az EU-tagság milyen kötelezettségekkel és elő-

nyökkel jár hazánk számára. Legyenek képesek alapvető összefüggé-

sek, tendenciák felismerésére és megfogalmazására Európa és Ázsia 

tipikus, tájaira jellemző természeti jelenségekkel, társadalmi-gazda-

sági folyamatokkal kapcsolatban. Ismerjék fel az egyes európai és 

ázsiai országok, országcsoportok helyét a világ társadalmi-gazdasági 

folyamataiban. Érzékeljék az egyes térségek, országok társadalmi-

gazdasági adottságai jelentőségének időbeli változásait. Ismerjék fel 

a globalizáció érvényesülését regionális példákban. Ismerjék hazánk 

társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit összefüggésben a ter-

mészeti erőforrásokkal. Értsék meg azt is, hogy a hazai gazdasági, 

társadalmi és környezeti folyamatok világméretű vagy regionális fo-

lyamatokkal függenek össze. Tudják példákkal bizonyítani a társa-

dalmi-gazdasági folyamatok környezetkárosító hatását, a lokális 

problémák globális következmények elvének érvényesülését. Legye-

nek tisztában a Földet fenyegető veszélyekkel, értsék a fenntartható-

ság lényegét példák alapján, ismerjék fel, hogy a Föld sorsa a saját 

magatartásukon is múlik. Rendelkezzenek a tanulók valós képzetek-

kel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok 

és az időbeli változások nagyságrendjéről. Tudjanak nagy vonalakban 

tájékozódni a földtörténeti időben. Legyenek képesek természet-, il-

letve társadalom- és gazdaságföldrajzi megfigyelések végzésére, a 

különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból föld-



 

 

rajzi tartalmú információk gyűjtésére, összegzésére, a lényeges ele-

mek kiemelésére. Ezek során alkalmazzák digitális ismereteiket. Le-

gyenek képesek megadott szempontok alapján jellemezni európai és 

ázsiai országokat és azok tipikus tájait. Szilárd ismereteik birtokában 

tudják értékelni hazánk és a Kárpát-medencében lévő szomszédos or-

szágokat. 

Legyenek képesek a tanulók a térképet információforrásként hasz-

nálni, szerezzék meg a logikai térképolvasás képességét. A topográ-

fiai ismereteikhez tudjanak földrajzi-környezeti tartalmakat kap-

csolni. Topográfiai tudásuk alapján a tanulók biztonsággal tájékozód-

janak a köznapi életben, a földrajzi térben, illetve a térképeken, és 

alkalmazzák topográfiai tudásukat más tantárgyak tanulása során is. 

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre. Alakuljon ki 

bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán önállóan tovább 

gyarapítsák földrajzi ismereteiket. 
 

 

 

Földrajz helyi tanterv a 9. és 10. évfolyamok számára 

Készült a Kölcsey Ferenc Gimnázium 4 évfolyamos általános tantervű, az 5 évfolyamos nyelvi 

előkészítős és a 6 évfolyamos emelt matematika óraszámú osztályaink számára 

Alapdokumentumok  

A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-

zetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet  

3. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára  

   3.2.10 –Földrajz a gimnáziumok 9–10. évfolyama számára 

Általános célok és feladatok 

Gimnáziumunkban a földrajzoktatás során a tanulóink megismerkedhetnek a szűkebb és tágabb 

környezet természeti és társadalmi-gazdasági, környezeti jellemzőivel, folyamataival, valamint 

a környezetben való tájékozódást, eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. 

Vizsgálódásuk középpontjában a földrajztudomány, valamint a társ-földtudományok, mint a 

geológia, a meteorológia, a geofizika, által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környe-

zeti folyamatok, jelenségek, azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti esemé-

nyei állnak, lokális, regionális és globális szinten egyaránt, különös tekintettel a fenntartható-

ságra. 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld egy-

séges, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, 



 

 

és ez megköveteli az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden 

jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, folytonos átalakulásában mutat be, meg-

láttatva azok okait és lehetséges következményeit. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók felelős 

magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A globalizá-

lódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy a tanu-

lók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, az 

ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi problémákat úgy, hogy egyben hasz-

nálható támpontokat kapjanak e problémák megoldásainak következő évtizedekben várható irá-

nyaihoz is. A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről megszerzett 

ismeretek bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A 

különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával se-

gíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok ter-

mészeti és társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák 

megismerése iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásá-

hoz. Mindezt úgy valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti 

tisztelet, illetve a következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. 

Ezzel hozzájárul a felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem 

előtt tartó gondolkodás fejlődéséhez. A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti fo-

lyamatokban megfigyelhető kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul tanulóink 

természettudományi szemlélet és gondolkodásmódjának kialakulásához, valamint a szüntelenül 

változó és globalizálódó világunk természeti, környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak 

megismeréséhez és megértéséhez. Mindehhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és in-

formációszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzel-

hetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-

tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az információszerzés és feldolgozás képességének 

fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanítási-

tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó 

tanulás képességének kialakítása. 

Hazánk és a világ társadalom-földrajzi jellemzőinek bemutatásával a műveltségi terület előse-

gíti a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folya-

matainak megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet 

eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassa-

nak. 

A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a 

munka világában, illetve felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ah-

hoz, hogy az iskolából kilépő diákok képesek legyenek felelős döntéshozatalra az állampolgári 

szerep gyakorlása során. 

Az egyes tartalmi egységek végén található fogalmak, illetve topográfiai követelmények az ál-

talános iskolában elsajátított tananyagra épülnek, és feltételezik azok ismeretét, az ott megne-

vezettek közül csak a középiskolai tananyag feldolgozása szempontjából meghatározó jelentő-

ségű fogalmakat ismételtük meg. Ezek újbóli felsorolása a fogalmak – a tanulók életkori sajá-

tosságainak megfelelő – tartalmi-szemléleti elmélyítésére utal. 

 

A tanulási folyamat során alkalmazható módszerek 

A jelenségek, folyamatok bemutatásában támaszkodjunk a mindennapi életből vett példákra, a 

tanulók saját megfigyeléseire, élményeire, a földrajzi kísérletekre. Segítsük őket a céltudatos 



 

 

megfigyelésben, a tapasztalt jelenségek elemzésében, megértésében. A megfigyelési feladatok 

kapcsolódjanak szorosan a tananyaghoz, illetve irányítsák rá a tanulók figyelmét saját környe-

zetük földrajzi vonatkozású jelenségeire, környezetvédelmi problémáira.  

Ha a tanítási órán elemezzük a tankönyv képeit, ábráit, táblázatait, azzal fejlesztjük a tanulók 

önálló ismeretszerző készségét. 

Az új anyag feldolgozása közben támaszkodjunk azokra a kérdésekre és feladatokra, amelyek 

egy része a tananyagba ágyazottan jelenik meg. A leckék végén elhelyezett, házi feladatnak is 

adható kérdések, kutatási és projekt feladatok a tanulók önálló ismeretszerzési képességét fej-

lesztik, illetve a csoportos feladatmegoldásra ösztönöznek.  

Az egyik legfontosabb feladatunk a szemléleti és a logikai térképolvasás készségének a tovább-

fejlesztése. 

Hívjuk fel a tanulók figyelmét az internetes ismeretszerzés lehetőségeire és veszélyeire, a tudo-

mányos igényességgel készült honlapok használatára.  

Kezeljük kiemelt nevelési feladatnak a környezet- és egészségtudatos magatartás kialakítását. 

A komplex gondolkodás fejlesztése érdekében a lehető legtöbb helyen utaljunk a többi tan-

tárgyhoz való kapcsolódás lehetőségeire. 

 

 

 

Kulcskompetenciák 

Anyanyelvi kommunikáció: hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás a témával kapcso-

latban mind írásban a különböző gyűjtőmunkák esetében, mind pedig szóban a prezentációk 

alkalmával.  

Matematikai kompetencia: egyszerű számítási feladatok; diagramok elemzése, készítése; 

Természettudományos és technikai kompetencia: komplex természettudományos ismeretek; a 

fontosabb technikai vívmányok és az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának is-

merete;  

Digitális kompetencia: az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása a kutatási fel-

adatokban, prezentációkészítésben;  

A hatékony, önálló tanulás: új ismeretek felkutatása, elsajátítása, feldolgozása és beépítése; kö-

zös munkavégzés és a tudás másokkal való megosztása; a korábban tanult ismeretek, életta-

pasztalatok felhasználása; 

Szociális és állampolgári kompetencia: a helyi és a tágabb közösséget érintő problémák felis-

merése, megoldása iránti szolidaritás és érdeklődés; a nemzeti öntudat erősítése; a fenntartható 

fejlődés támogatása;  

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: az új iránti nyitottság, elemzési képesség, 

a tapasztalatok értékelése, különböző szempontú megközelítési lehetőségek számbavétele, 

egyéni és csapatmunkában történő munkavégzés; 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: a saját prezentáció, gyűjtőmunka esztéti-

kus kivitelezése, a közösség számára érthető tolmácsolása. 

 

Értékelés, osztályozás: 

Az értékelés során törekedjünk arra, hogy változatos értékelési formákkal dolgozzunk. Az is-

meretek megszerzésén túl azt is vizsgáljuk, hogyan fejlődött a tanuló lényeglátó és probléma-

megoldó képessége. Követeljük meg a szakszerű megfogalmazást, adjunk lehetőséget a kifeje-

zőkészség, az előadói készség fejlesztésére. Az értékelés céljában kapjon fontos szerepet a sze-

mélyiség segítése; az önértékelési képesség kialakítása; az önálló tanulásra való képesség és 

igény kifejlesztése. Találjuk meg a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. 

A tanulók teljesítményét félévkor és a tanév végén osztályzatokkal értékeljük. Törekedni kell 

arra, hogy az évközi érdemjegyek megszerzése különböző értékelési szituációkban történjen. 



 

 

 

Tankönyvek, segédeszközök 

A kerettantervi követelményeknek megfelelően megírt tankönyvek és munkafüzetek a 9. és 10. 

osztályos tanulók számára 

Középiskolai Földrajzi Atlasz, 

A tankönyvekhez kapcsolódó digitális anyagok, 

DVD-k, szakmai folyóiratok aktuális cikkei 

 

 

 

 

A földrajz tantárgy helyi tantervének óraszámai 

 9. évfolyam 10. évfolyam 

Heti óraszámok: 2 2 

Évi óraszámok: 72 72 

 

Az éves órakeret felosztása a 9. évfolyamon 

Témakörök 
Témánkénti 

órakeret 

Új anyag fel-

dolgozása 

Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

A Föld kozmikus környezete 7 6 1 

A földi tér ábrázolása 5 4 1 

A Föld, mint kőzetbolygó 17 15 2 

A légkör földrajza 13 11 2 

A vízburok földrajza 13 12 1 

A földrajzi övezetesség 13 11 2 

Év végi összefoglalás 4  4 

Összesen: 72 59 13 

 

 
Részletes óratervezet a 9. évfolyamon 

 

 



 

 

Témakörök Témánkénti 

órakeret 

Új anyag feldolgozása Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

A Föld kozmikus környezete 7 óra 6 óra 1 óra 

A csillagászati ismeretek fejlő-

dése 

 1 óra  

A Világegyetem 1 óra 

Az űrkutatás szerepe a Nap-

rendszer megismerésében 

1 óra 

A Föld, mint égitest  2 óra 

A Hold  1 óra 

A földi tér ábrázolása  5 óra 4 óra 1 óra 

A térkép  2 óra  

Távérzékelés és térinformatika 2 óra 

A Föld, mint kőzetbolygó 

szerkezete és folyamatai 

17 óra 15 óra 2 óra 

A kőzetbolygó gömbhéjainak 

szerkezete és ásványtani össze-

tétele 

 1 óra  

 

A kőzetlemezek és mozgásaik 

következményei 

 7 óra 

Ásványkincsek  3 óra 

A talaj  1 óra 

Földtörténet  3 óra 

A légkör földrajza 13 óra 11 óra 2 óra 

A légkör anyagai és szerkezete  1 óra  

A levegő felmelegedése  1 óra 

A felhő-és csapadékképződés  2 óra 

A levegő mozgása  3 óra 

Időjárás, időjárási frontok  1 óra 

A szél felszínformáló tevé-

kenysége 

 1 óra 

A levegőszennyezés   2 óra 

A vízburok földrajza 13 óra 12 óra 1 óra 

A vízburok általános jellem-

zése 

 1 óra  

A tengervíz mozgásai  2 óra 



 

 

A felszín alatti vizek  1 óra 

A felszíni vizek  2 óra 

A víz és a jég felszínformáló 

munkája 

 2 óra 

A karsztosodás   2 óra 

A vízburok, mint gazdasági 

erőforrás 

 1 óra 

A vízburok környezeti problé-

mái 

 1 óra 

A földrajzi övezetesség 13 óra 11 óra 2 óra 

A szoláris és a valódi éghajlati 

övezetesség 

 2 óra  

A forró, a mérsékelt és a hideg 

övezet 

 8 óra 

A hegyvidékek függőleges 

övezetessége 

 1 óra 

Év végi ismétlés, rendszere-

zés 

4 óra  4 óra 

Évi összes óraszám 72 óra 59 óra 13 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld kozmikus környezete 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A Föld, mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok következményei 

(napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). Alapvető tájékozottság 

a térbeli és az időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és fel-

építéséről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének 

megértésén keresztül.  

A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, he-

lyes elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) 

nagyságrendjéről.  

Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők 

felismertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A 

rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfi-

gyelhető törvényszerűségek felismerésével.  

A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek felis-

mertetése, bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.  

A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség 

megvilágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A csillagászati ismeretek fejlődése  

A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás törvénysze-

rűségei.  

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb 

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete. 

A Világegyetem 

A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a 

Naprendszer kapcsolata és méretei. 

A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elmé-

letek bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése. 

A Naprendszeren kívüli bolygók kutatásának új eredményei. 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égites-

tek osztályozása.  

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemuta-

tása. A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók jellem-

zőinek összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus magya-

rázata, kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok jellemzése. 

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében  

Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek; űr-

kutatás magyar vonatkozású eredményeinek megismerése.  

A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  

A Föld mint égitest 

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményei-

nek összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal. 

A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás összekap-

csolása, a helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat jelen-

tőségük belátása, alkalmazása egyszerű számítások során. 

A Vénusz, a Mars és a Föld felszíni és légköri folyamatainak ösz-

szehasonlítása. 

A Hold 

Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a fogyat-

kozások kialakulásának magyarázata.  

A holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött in-

formációk alapján. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: az ó- és a közép-

kor tudományos gon-

dolkodása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mitológia. 

 

Fizika: a bolygómoz-

gás törvényei, tömeg-

vonzás törvénye, for-

gómozgás, viszonyítási 

rendszer, a csillagok 

energiatermelése, 

elektromágneses su-

gárzás, részecskesugár-

zás, nyomás, hőmér-

séklet, erő-ellenerő, űr-

kutatás. 

 

Kémia: hidrogén, hé-

lium, gázok. 

 

Matematika: logika, 

matematikai eszköz-

használat. 

 

Biológia-egészségtan: 

az élet fogalma, foto-

szintézis. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, kőzet-

bolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), tengely kö-

rüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és zónaidő, holdfá-

zis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földi tér ábrázolása 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás.  

A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat se-

gítségével.  



 

 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság kialakí-

tása különböző típusú térképek információforrásként való használatában 

(közölt információk felismerése, értelmezése, felhasználása).  

A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld megisme-

résében és gyakorlati célok megvalósításában.  

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 

A térkép 

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 

A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fo-

galma, a legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehason-

lítása, alkalmazhatóságuk korlátai. 

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a dom-

borzat háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei. 

Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 
Tájékozódás a térképen és a térképpel 

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kap-

csolódó számítási feladatok megoldása különböző méretarányú 

térképeken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat hasz-

nálatával.  

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek 

alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben. 
Távérzékelés és térinformatika 

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, föld-

megfigyelő műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és al-

kalmazásuk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek azono-

sítása műholdfelvételeken.  

A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs 

rendszer (GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli 

adatbázisok példáin. 

Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve térinfor-

matikai rendszerek mindennapi életben való sokoldalú felhasz-

nálhatóságára (pl. veszély előrejelzése, környezet károsodásának 

felismerése). 

Matematika: arányszá-

mítás, mértékegysé-

gek. 

 

Informatika: adat, in-

formáció, adatbázis, di-

gitális információforrá-

sok használata, infor-

matikai eszközök hasz-

nálata. 

 

Fizika: elektromágne-

ses sugárzás, űrkutatás, 

mesterséges égitestek. 

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 

17 óra 

Előzetes tudás 
A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az óce-

ánok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. Az 



 

 

alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik ismerete. 

A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetbolygó, mint összetett, törvényszerűségek alapján változó rend-

szer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok különböző 

körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének bemutatásával. 

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az esemé-

nyek sorrendiségének felismerése révén.  

A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek vé-

ges hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet kialakí-

tása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok és az 

egymással ütköző érdekek felismerésére révén hozzájárul, a tanultakat 

felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti igény kialakulásához.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összeté-

tele 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásá-

ban megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei  

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és leg-

fontosabb tulajdonságainak összehasonlítása.  

A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jel-

lemző folyamatainak és következményeinek leírása konkrét pél-

dák alapján; folyamatábrák elemzése és készítése. 

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének törvénysze-

rűségei; a földrengések következményei, a cunami. A földrengé-

sek előrejelzésének lehetőségei és korlátai; a károk mérséklésé-

nek lehetőségei példák alapján, a társadalom felelős alkalmazko-

dása a földrengésveszélyes zónákban; a nemzetközi segítség-

nyújtás szerepének bemutatása konkrét példa alapján.  

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemuta-

tása; a vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegély-

típusokkal; magyarázó ábrák elemzése. Az ütköző kőzetlemez-

szegélyek mentén lejátszódó folyamatok összehasonlítása. Mély-

tengeri árok, peremi medence, ülédékfelhalmozódás, szigetív, 

hegységképződés (orogenezis).  

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló 

munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és 

óceáni példák alapján. 

Ásványkincsek  

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; 

a kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó 

főbb kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.  

A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen 

(pl. terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cse-

rép).  

Kémia: szerves és szer-

vetlen vegyületek, ke-

verék, ötvözet, ásvá-

nyok, kőszén, szénhid-

rogén, halmazállapo-

tok. 

 

Biológia-egészségtan: 

élő anyag, evolúció, 

rendszertan. 

 

Matematika: térbeli 

mozgások elképzelése 

időegységek, időtar-

tammérés. 

 

Fizika: úszás, sűrűség, 

nyomás, hőmérséklet, 

erőhatások, szilárd tes-

tek fizikai változásai, 

hullámterjedés. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegelemek 

időrendjének felisme-

rése.  

 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 



 

 

Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori 

ércásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes 

ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása 

példák alapján.  

Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének kelet-

kezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő kör-

nyezeti problémák. 

A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a fenntart-

hatóság kapcsolatának szemléltetése; az építkezés, ércbányászat, 

fosszilis energiahordozók kitermelésének és felhasználásnak 

környezeti következményei információgyűjtés és feldolgozás 

alapján.  

A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemuta-

tása példákban. 

A talaj 

A talaj, mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folya-

matok miatt legsérülékenyebb környezeti képződmény jellem-

zése; a talajképződés folyamatának, összefüggéseinek bemuta-

tása. 

A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elterjedt zonális és 

azonális talajok jellemzése a kialakításában szerepet játszó té-

nyezők bemutatásával.  

Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára kü-

lönböző éghajlati övekben; a talaj környezeti hatásjelző szerepé-

nek és a talajpusztulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása pél-

dák alapján. 

Földtörténet  

A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének összeha-

sonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése: 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 geo-

lógiai folyamatokra, a környezet változásának mérföldkövei; 

konkrét példák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása.  

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-

mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; kő-

zetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, érckép-

ződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, domborzati 

forma, rekultiváció; kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, időszak, kor. 
 

Topográfiai is-

meretek 

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. He-

lens.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A légkör földrajza 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz körfor-

gása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és időbeli 

változásai. A Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati öveze-

tesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának területi 

példái. Éghajlati diagram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító 

tényezők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer 

folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. 

Igény és képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti maga-

tartásra az emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt ha-

tásainak bemutatásával, a személyes felelősség és cselekvés szük-

ségességének felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatá-

nak beláttatása a helyi károsító folyamatok globális veszélyforrá-

sokká válásának példáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek fel-

ismertetése, a helyes és mások iránt is felelős cselekvés képességé-

nek kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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; folyamat-

ábra elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó egyszerű számí-

tási feladatok megoldása. 

A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk gazda-

sági-energetikai hasznosíthatóságának példái. 

A felhő- és csapadékképződés 

A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folya-

mat bemutatása 

A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez kap-

csolódó számítási feladatok megoldása. 

A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a csa-

padék gazdasági jelentőségének ismertetése példákkal. 
A levegő mozgása  

A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megneve-

zése; a légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; szélrendszerek 

jellemzése. 

Kémia: gázok jellem-

zői, gáztörvények, a 

víz tulajdonságai, 

kémhatás, kémiai 

egyenletek, légnyo-

más, hőmérséklet, 

áramlások, savas eső. 

 

Fizika: gáztörvények, 

kicsapódás, légnyo-

más, hőmérséklet, sű-

rűség, áramlások, se-

besség, üvegházhatás. 

 

Biológia-egészségtan: 

légzés, keringés, lég-

úti betegségek, aller-

gia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, matematikai 

eszköztudás alkalma-

zása. 

 



 

 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó ténye-

zők bemutatása, a mérséklet és a forró övezeti monszun össze-

hasonlítása; a jellegzetes helyi szelek és a mindennapi életre 

gyakorolt hatásuk bemutatása példák alapján. 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításá-

ban betöltött szerepük igazolása.  
Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. 

Szöveges és képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következte-

tés-levonás 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 össze-

gyűjtése; a pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellem-

zői formák felismerése.  

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági 

következményei.  
A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennye-

ződés élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása 

példák alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás 

mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésé-

ben. 

Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása.  

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata.  

 

Etika: az egyéni fele-

lősség felismerése, fe-

lelős viselkedés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; üvegház-

hatás, 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, sa-

vas csapadék, a szél pusztító és építő munkája, erózió. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók felszín-

formáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak jellemzői. Ha-

zánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek legjelentősebb fo-

lyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai előfordulásuk példái. Vízszeny-

nyezés. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági következ-

ményeinek felismertetése. 

Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás 

által a vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további 

sorsát is befolyásoló hatások megláttatásával.  

A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetősége-

inek felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény ki-

alakítása.  

A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok 

kölcsönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká vá-

lásának, valamint az egészséges ivóvíz biztosításának egyre na-

gyobb nehézségei miatt elengedhetetlen ésszerű, takarékos vízfel-

használás beláttatásával. A vízburok folyamatai által okozott ve-

szélyhelyzetek felismertetése és a helyes, mások iránt is felelős cse-

lekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 be-

mutatása. A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi 

összefüggéseinek értelmezése. 

A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusok-

kal.  

A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemuta-

tása; a hideg és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás 

éghajlatmódosító szerepének bemutatása példákban. A tengerjá-

rást kialakító tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a tor-

kolattípusokkal. 
A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, össze-

függéseinek bemutatása. 

Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük megis-

mertetése példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és követ-

kezményeinek feltárása.  
A felszíni vizek 

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam összefüg-

géseinek 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 té-

nyezők megismerése; épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése; 

Kémia: víz, oldatok, 

oldódás, szénsav, nitrá-

tok. 

 

Fizika: nyomás, áram-

lások, tömegvonzás, 

energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

eutrofizáció, vízi élet-

közösségek. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

Etika: az erőforrások-

kal való etikus gazdál-

kodás, egyéni és társa-

dalmi érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, 

önkéntes segítőmunka. 



 

 

a folyók építő és pusztító munkája következményeinek bemuta-

tása, felszínformálási összefüggéseinek megismerése. 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának 

összevetése, jellemzése.  

Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés ki-

alakulási 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 ki-

alakulás folyamatára. 
A vízburok, mint gazdasági erőforrás 

A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvéde-

lem 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 be-

mutatása hazai és nemzetközi példákon. 
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 ká-

rosítás mérséklésében, a vízburok egyensúlyának megőrzésében. 

Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  

Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a 

vízzel való takarékosság lehetőségeinek megismerése informá-

ciógyűjtés és feldolgozás alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, 

hévíz, vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terü-

let, épülő tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, mo-

réna, karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai is-

meretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-fo-

lyó; 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 

13 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az 

egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának 

jellemzői. Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító ténye-

zők szerepe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség okai. 

A földrajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő tipikus tá-

jak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító té-

nyezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, az éghaj-

lat más földrajzi tényezők alakításában meghatározó jelentőségének, a 

természeti adottságok és a mezőgazdasági tevékenység közötti, az éghaj-

lat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti összefüggések felismertetésé-

vel.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek megis-

merése során.  

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az 

egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is 

vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes 

társadalmak életterét.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségei-

nek, a valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az 

övezetességet kialakító és módosító tényezők szerepének értel-

mezése, 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 jel-

lemzése. 
A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő törvény-

szerűségek és összefüggések feltárása; az övezetek tagolódásá-

nak törvényszerűségei. Az éghajlati jellemzők változásában 

megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más elemekkel való 

összefüggéseinek bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálko-

dás kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati 

kapcsolatok feltárása. 

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következmé-

nyeik bemutatása. 
A függőleges övezetesség  

A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyí-

tása. 

A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbsé-

gek bemutatása példák alapján. 

Fizika: meteorológiai je-

lenségek fizikai alapjai. 

 

Matematika: modellek 

és diagramok megértése, 

adatleolvasás. 

 

Biológia-egészségtan: 

életfeltételek, életközös-

ségek, biomok, ökoló-

giai kapcsolatrendsze-

rek, talaj, az élővilág 

rendszerezése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegegységek 

közötti tartalmi különb-

ségek felismerése. 

 

Etika: más kultúrák 

iránti érdeklődés. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, 

terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, 

erdőhatár, hóhatár. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

 
A tanuló legyen képes a térképen közölt információk leolvasására és értel-

mezésére, ismerje fel a Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában 

megnyilvánuló törvényszerűségeket. Tudjon tájékozódni a földtörténeti 

időben, ismerje a kontinenseket felépítő nagyszerkezeti egységek kialaku-

lásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését. Legyen képes megadott 

szempontok alapján bemutatni az egyes geoszférák sajátosságait, jellemző 

folyamatait és azok összefüggéseit. Lássa be azt, hogy az egyes geoszférá-

kat ért környezeti károk hatása más szférákra is kiterjedhet. Legyen képes 

a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggések és 

törvényszerűségek bemutatására.  

Legyen képes természetföldrajzi megfigyelések elvégzésére, a tapasztala-

tok rögzítésére és összegzésére, különböző nyomtatott és elektronikus in-

formációhordozókból a témához kapcsolódó információk gyűjtésére és fel-

dolgozására, az információk összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. 

Legyen képes véleményét a földrajzi gondolkodásnak megfelelően megfo-

galmazni. Tudja alkalmazni ismereteit földrajzi tartalmú problémák meg-

oldása során. Alkalmazza a kommunikációs, a kooperatív, a matematikai 

és a logikai-gondolkodási képességeit, pl. az adatok értelmezése, a problé-

mák felismerése és megoldása, az általános törvényszerűségek felismerése 

és az ítéletalkotás során. Legyen képes társakkal való együttműködésre a 

földrajzi-környezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Legyen képes infor-

mációszerzésre a speciális információhordozókból (szak- és ismeretter-

jesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok, kiállítá-

sok, filmek). Tudja alkalmazni a digitális kompetenciákat a földrajzi tar-

talmú információk megszerzésében és feldolgozásában.  

El tudja elhelyezni a témakörhöz kapcsolódó topográfiai fogalmakat külön-

böző méretarányú és tartalmú térképeken, és tudja megállapítani a tényle-

ges és a viszonylagos földrajzi fekvésüket. Legyen képes felismerni az 

egyes topográfiai fogalmakat a különböző térképvázlatokon, ismeri a tan-

anyagban meghatározott, hozzájuk kapcsolódó tartalmakat. 

 
 

 

 

Az éves órakeret felosztása a 10. évfolyamon 

Témakörök 
Témánkénti 

órakeret 

Új anyag fel-

dolgozása 

Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 



 

 

Társadalmi folyamatok a 21. szá-

zad elején 
7 6 1 

A világgazdaság jellemző folyama-

tai 
11 9 2 

Magyarország: Helyünk a Kárpát-

medencében és Európában 
14 12 2 

A társadalmi-gazdasági fejlődés re-

gionális különbségei Európában 
13 11 2 

Európán kívüli kontinensek, tájak, 

országok társadalmi-gazdasági jel-

lemzői 

15 13 2 

Globális kihívások-a fenntartható 

fejlődés kérdőjelei 
10 9 1 

Év végi ismétlés, rendszerezés, ösz-

szefoglalás 
2  2 

Összesen: 72 60 12 

 

 
Részletes óraterv a 10. évfolyamon 

 
Témakörök Témánkénti 

órakeret 

Új anyag feldolgozása Ellenőrzés, számonkérés, 

ismétlés, rendszerezés 

Társadalmi folyamatok a 21. 

század elején 

7 óra 6 óra 1 óra 

 Demográfiai folyamatok 

a 21. század elején 

 2 óra  

 A népesség összetétele 2 óra 

 Településtípusok, urba-

nizáció 

2 óra 

A világgazdaság jellemző fo-

lyamatai  

11 óra 9 óra 2 óra 

 Nemzetgazdaságok és a 

világgazdaság 

 2 óra  

 Integrációs folyamatok 1 óra 

 A globalizáció  3 óra  

 A monetáris világ  3 óra  



 

 

Magyarország – helyünk a 

Kárpát-medencében és Eu-

rópában 

14 óra 12 óra 2 óra 

 Hazánk társadalmi-gaz-

dasági fejlődésének jel-

lemzői 

 2 óra  

 

 Hazánk régióinak föld-

rajzi jellemzése 

 8 óra 

 Az országhatáron átívelő 

kapcsolatok 

 2 óra 

A társadalmi-gazdasági fej-

lődés regionális különbségei 

Európában 

13 óra 11 óra 2 óra 

 Az Európai Unió  4 óra  

 A területi fejlettség kü-

lönbségei Európában 

 7 óra 

Európán kívüli kontinensek, 

tájak, országok társadalmi-

gazdasági jellemzői 

15 óra 13 óra 2 óra 

 Ázsia regionális föld-

rajza 

 5 óra  

 Amerika regionális föld-

rajza 

 5 óra 

 Afrika regionális föld-

rajza 

 3 óra 

Globális kihívások-a fenn-

tartható fejlődés kérdőjelei 

10 óra 9 óra 1 óra 

 A globálissá váló kör-

nyezetszennyezés és kö-

vetkezményei 

 2 óra  

 Demográfiai és urbani-

zációs válság 

 2 óra 

 Élelmezési válság  2 óra 

 A mind nagyobb méretű 

fogyasztás és a gazda-

sági növekedés követ-

kezményei 

 2 óra  

 A környezet-és termé-

szetvédelem feladatai 

 1 óra  

Év végi ismétlés, rendszere-

zés 

2 óra  2 óra 

Évi összes óraszám 72 óra 60 óra 12 óra 

 



 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző település-

típusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és szerepköreik 

konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, országok népes-

ségének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti párbeszéd 

fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének megértetése.  

Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek 

megismerése iránt.  

Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 

Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő vonása-

inak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való összefüggésé-

nek belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, 

okainak feltárása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal 

és az öregedő társadalmak jellemzőinek összevetése, következtés 

társadalmi folyamatokra, problémákra.  

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, 

példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.  

A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, eltar-

tottak). 

A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási 

feladatok megoldása, következtetések levonása az eredmények 

alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példái-

nak bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információfor-

rások alapján), az okok feltárása. 
A népesség összetétele 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemu-

tatása.  

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzeti 

kisebbség fogalmának értelmezése konkrét példák alapján. 

A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének 

megértése.  

A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társa-

dalmi-gazdasági folyamatokban betöltött szerepének megisme-

rése példák alapján.  
Településtípusok – urbanizáció 

A települések csoportosítása különböző szempontok alapján pél-

dákkal.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: demográfiai fo-

lyamatok; vallás, nem-

zetiség, a városok ki-

alakulása, urbanizáció 

jellemzői. 

 

Biológia-egészségtan: 

emberfajták. 

 

Matematika: logikus 

gondolkodás, matema-

tikai eszközhasználat. 

 

Idegen nyelvek: a 

nyelvtanulás fontos-

sága (motiváció). 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

 

Etika: a vallás szerepe, 

más kultúrák értékei-

nek elismerése. 



 

 

A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek össze-

hasonlítása, példák különböző szerepkört betöltő településekre a 

szerepkörök átalakulására.  

Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az élet-

módjának összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása.  

A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsol-

tuk megértése; az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a 

fejlett és a fejlődő világban; az agglomerációk kialakulásának be-

mutatása konkrét példákkal; a nagyvárosi élet ellentmondásainak 

feltárása a témához kapcsolódó szemelvények, adatok felhaszná-

lásával.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, népesedési folyamat, népes-

ségrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő társadalom, születéskor 

várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, világvallás, aktív és inaktív né-

pesség, munkanélküliség, vendégmunkás; tanya, farm, falu, város, város-

szerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai is-

meretek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a világ-

vallások központjai 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világgazdaság jellemző folyamatai 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, szolgálta-

tás bevétel, kiadás adósság. A család, mint a legkisebb gazdasági közös-

ség működése. A világ meghatározó jelentőségű országainak alapvető 

gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának fő vonásai 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a 

folyamat ellentmondásainak felismertetése.  

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, intézményrendszeré-

nek megismertetése, az ismeretek mindennapi pénzügyi helyzetekben 

való alkalmazási képességének kialakítása. A hitelfelvétel esetleges ve-

szélyeinek beláttatása.  

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok megisme-

rése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek kritikus ér-

telmezése. Pénzügyi döntéseik mérlegelési képességének, a vállalkozó 

szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság  

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam 

piacgazdaságban betöltött szerepének megismerése. 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értel-

mezése, a területi különbségeinek példái: a centrum- és periféria 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: az eltérő 

gazdasági fejlettség 

történelmi alapjai, Eu-



 

 

térségek jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. Külön-

böző típusú statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző 

adatsorok értelmezése. 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi 

telepítő tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái.  

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének 

megértése, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlett-

ség összefüggéseinek bemutatása országokon keresztül, a gazda-

sági és a foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a fog-

lalkozási átrétegződés bemutatása példák alapján.  
Integrációs folyamatok 

Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők értéke-

lése; az integrációk fejlődési szintjeinek összehasonlítása, az együtt-

működés előnyeinek feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése. 

A globalizáció  

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a transznacio-

nális vállalatok (TNC) működésének, a termelésszervezés sajá-

tosságainak bemutatása vállalatpéldákon; a globalizáció és a 

TNC-k kapcsolatának felismerése.  

A globalizáció következményei, mindennapi életünkre gyakorolt 

hatásának bemutatása példákkal.  
A monetáris világ 

A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a minden-

napok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megisme-

rése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), a 

tőzsde működésének jellemzői.  

Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, 

az infláció következményeinek mérlegelése.  

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az 

egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az eladó-

sodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az összefüg-

gések feltárása.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak 

megismerése. 

A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok 

gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű valuta-

átváltási feladatok megoldása. 

A családi gazdálkodás, a jövedelem, hitelfelvétel. 

rópa a 20. század má-

sodik felében, gazda-

ságtörténet. 

 

Matematika: statiszti-

kai adatok értelmezése, 

kamatszámítás. 

 

Etika: a pénz szerepe a 

mindennapi életben. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integrá-

ció, területi fejletségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, műkö-

dőtőke, adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, 

WTO, OECD. 

Topográfiai is-

meretek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

 

 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és Euró-

pában 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. Ma-

gyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak voná-

sai, értékei és problémái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz 

való kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális 

és tudományos értékeinek megismertetésével.  

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági követ-

kezményeinek beláttatása.  

A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az 

egyén, a helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében be-

töltött szerepének, lehetőségeinek felismertetésével. 

Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő 

társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések 

megismerése iránt. 

A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai 

földrajzi térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos tár-

sadalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak megis-

merése, a társadalmi-gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk be-

mutatása példák alapján. 
A magyarországi régiók földrajzi jellemzőiAz egyes régiók jellemző erő-

forrásainak megismerése, földrajzi adottságainak összehasonlító értékelése; 

a társadalmi-gazdasági központok megismerése. 

A társadalmi-gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbsége-

inek bemutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlő-

dési utak, húzóágazatok prognosztizálása. 

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti par-

kok, világörökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegen-

forgalmi szerepük feltárása.  

Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, 

szolgáltatások) értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi cél-

pontok bemutatása.  
Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; euroré-

giók a Kárpát-medencében, működésük értelmezése.  

Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, 

nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Magyarország 

történelme. 

 

Művészetek: az épített 

környezet értékei. 

 

Biológia-egészségtan: 

védett növények és ál-

latok. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hazai tájakról ké-

szült leírások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

 



 

 

Etika: kulturális érték, 

a hazánkban élő nem-

zetiségek kulturális ér-

tékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrás, gazdasági rendszerváltozás, eladó-

sodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, tranzitfor-

galom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, sze-

mélygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott gaz-

daság, eurorégió. 

Topográfiai is-

meretek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. Te-

lepüléspéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási- és 

kulturális központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, élel-

miszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület települése, idegen-

forgalmi központ, védett természeti és kulturális érték helyszíne, vi-

lágörökség helyszín. 
 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető ele-

mei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági jellem-

zői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve 

a kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűsé-

gének felismertetésével, az Unió tagországai által közösen megfo-

galmazott értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás 

iránti igény kialakításával. 

Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékei-

nek megismerése iránt.  

Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hí-

rek, információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, 

a kontinens országait érintő témák, események megismerése iránt. 

Az Európai Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az 

ezek kiegyenlítődésére irányuló programok, alapok jelentőségének 

megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió  

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, 

az ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét pél-

dáinak megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér el-

helyezése a világgazdaságban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Európa a 20. szá-

zad második felében, 

az Európai Unió kiala-

kulása Szovjetunió, 

szocializmus. 



 

 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági fej-

lettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének megér-

tése. 
A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a 

Benelux államok és az Egyesült Királyság gazdaságának szerepe 

az Európai Unió gazdaságában. 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc 

gazdaságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak ki-

emelése. 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek bemu-

tatása Olaszország, Spanyolország és Görögország példáján 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: 

a piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági követ-

kezményeinek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, Szlová-

kia, Románia gazdasági fejlődésének összehasonlítása. A jugo-

szláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai, a fej-

lődést nehezítő társadalmi-gazdasági tényezőinek kiemelése.  

Kelet-Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei 

Ukrajna gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi-gazda-

sági fejlődésének sajátos vonásai, az ország világgazdasági sze-

repének alakulásában. 

Egy választott térség/ország megadott szempontok szerinti be-

mutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból 

gyűjtött információk alapján. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: útleírások, tájle-

írások. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata.  

 

Etika: más kultúrák ér-

tékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, felzár-

kózás.  

Topográfiai is-

meretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli területek 

központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, Dubrov-

nik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, Göteborg, 

Lyon, Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, Odessza, Rot-

terdam, Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, Thesszaloníki, Torino, 

Várna, Velence, Volgográd.  

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, 

Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, Karlovy 

Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, Ostrava, 

Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, Zürich. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társa-

dalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve 

azok meghatározó jelentőségű ország-csoportjainak társadalmi-gazda-

sági és környezeti sajátosságai.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek 

problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás szükséges-

ségének beláttatása.  

A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismerte-

tése, okainak megértetése. 

Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének felis-

mertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség ki-

alakítása.  

Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értéke-

inek megismerése iránt.  

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk 

értelmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberisé-

get érintő témák, események megismerése iránt. Az általános em-

beri jogok (pl. az egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) 

érvényesülése iránti elkötelezettség, az emberi értékek iránti tiszte-

let kialakítása.  

A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi 

fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az eb-

ben való közreműködés képességének alakításával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia regionális földrajza 

Délnyugat-Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a 

szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében. A 

kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael 

fejlődésének társadalmi-gazdasági tényezői.  

Japán meghatározó szerepe Kelet- és Délkelet-Ázsia gazdasági 

fejlődésében. A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) 

fejlődésének sajátos vonásai.  

Délkelet-Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési sajá-

tosságai, az eltérő fejlődési utak magyarázata.  

Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-

gazdaság problémák értelmezése és magyarázata.  

 
Amerika regionális földrajza 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ 

gazdasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági 

fejlődés sajátosságai, területi jellemzése, az összefüggések bizo-

nyítása; az országon belüli gazdasági-területi átrendeződés sajá-

tos vonásainak és okainak bemutatása.  

A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), sze-

repük az együttműködésben példák alapján. 

Latin-Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, társa-

dalmi-történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi kü-

lönbségei, a gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlő-

dés ellentmondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: ókori öntözéses 

kultúrák (Egyiptom, 

Mezopotámia, India, 

Kína), világvallások 

gyarmatosítás, nagy 

földrajzi felfedezések, 

az Amerikai Egyesült 

Államok megalaku-

lása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: útleírások, tájle-

írások. 

 

Művészetek: távoli tá-

jak népeinek kulturális 

értékei. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 

 

Etika: más kultúrák ér-

tékeinek tisztelete. 



 

 

az országok világgazdasági szerepének bemutatása példák alap-

ján. Brazília feltörekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elő-

segítő és megnehezítő tényezők kiemelése. 

 
Afrika regionális földrajza  

A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi ténye-

zők értékelése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, 

az okok feltárása, a gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elem-

zése.  

Észak-Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak összeha-

sonlítása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek pél-

dái. A Dél-afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó té-

nyezők bemutatása.  

Egy választott térség vagy ország megadott szempontok szerinti 

bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból 

gyűjtött információk alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális társada-

lom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, demográfiai vál-

ság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, ültetvény, farm, eladó-

sodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai is-

meretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, Dél-

afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó, Ni-

géria, Tunézia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, Bra-

zília, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela.  

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Tel-Aviv, Pretoria, At-

lanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, 

Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, 

Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 

környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő ter-

mészeti és társadalmi-kulturális értékei. A Világörökség részeként meg-

nevezett értékek megismertetése; a geoszférák környezeti problémáinak 

feltárása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi-gazdasági fo-

lyamatok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos terme-

lés és fogyasztás elvének érvényesülése Földünk jövője szempont-

jából alapvető fontosságú. A lokális folyamat – globális következ-

mény elv értelemében az egyén és a helyi közösségek felelősségé-

nek belátása.  



 

 

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a kör-

nyezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény kialakí-

tása, a témához kapcsolódó médiában elhangzó információk kriti-

kus értelmezése.  

Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem 

előtt tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és 

családi körben egyaránt.  

A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek sok-

színűségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő ma-

gatartásforma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos 

alkalmazása a mindennapi életben, és majd később a munka világá-

ban is.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei  

A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az összefüg-

gések feltárása, a lokális szennyeződés globális következményeinek 

igazolása példákkal; a környezetkárosodás életkörülményekre, életmi-

nőségre gyakorolt hatásának bemutatása.  

 

Demográfiai és urbanizációs válság 

A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat 

összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népese-

dési folyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő 

társadalmak jellemzőinek bemutatása példákon. 

A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi 

jellemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági követ-

kezményeinek feltárása példákkal.  
Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés- és fogyasztás területi ellentmondásainak 

felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti ha-

tásainak igazolása példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A geneti-

kailag módosított termékek előállításának, elterjedésének lehet-

séges hatásai. A biogazdálkodás jellemzése.  
A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés követ-

kezményei. 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata. Az 

energia- és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének meg-

ismerése, az alternatív energiaforrások hasznosítási problémái-

nak feltárása.  

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a 

termelésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tu-

datos fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése, össze-

vetése.  

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának iga-

zolása, a különböző megoldási lehetőség összevetése.  

Kémia: a szennyeződé-

sekhez kapcsolódó ké-

miai folyamatok, 

szennyező-anyagok, 

gyártási folyamatok, 

műanyagok, égés. 

 

Biológia-egészségtan: 

környezeti ártalmak, 

egészséges táplálkozás, 

hiánybetegségek, elhí-

zás, GMO, rendszer-

tan, védett növények és 

állatok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: demográfia, ur-

banizáció. 

 

Fizika: energia, üveg-

házhatás, elektromág-

neses és radioaktív su-

gárzás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: családterve-

zés, tudatos fogyasztói 

magatartás. 

 

Informatika: digitális 

információforrások 

használata, informati-

kai eszközök haszná-

lata. 



 

 

A környezet- és a természetvédelem feladatai 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, il-

letve a regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet 

védelme és a fenntarthatóság eléréséért.  

A természeti-táji értékek és az emberiség kultúrkincsének védel-

mében tett lépések fontosságának, jelentőségének feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemu-

tatása, a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megis-

merése. A megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltá-

rása. 

A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források fel-

dolgozásával. 

 

Etika: a jövő generáci-

óért érzett felelősség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális klíma-

változás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás, ivóvízel-

látás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, élelmezési válság, urba-

nizációs probléma, fogyó és megújuló energiaforrás, energiahatékonyság, 

veszélyes hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, 

fenntarthatóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói egyezmény. 

Topográfiai is-

meretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és globális 

hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák kipattanásának hely-

színei. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított földrajzi 

(általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint gazdaságföld-

rajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós képzetekkel a kör-

nyezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli 

változások nagyságrendjéről.  

Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a le-

olvasott adatok értelmezésére, azokból tudjanak következtetéseket levonni. 

Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes geo-

szférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. Lássák 

be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is 

kiterjedhet. 

Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek felisme-

résére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társadalmi-gazdasági 

folyamatokkal kapcsolatosan. 

Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat 

a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják értelmezni a világgaz-

daságban betöltött szerepüket.  

Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve orszá-

gok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok jelentőségének 

időbeli változásait.  

Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmezzék ellent-

mondásait.  



 

 

Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-gazdasági 

hatásait.  

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a gazdasági 

fejlettség területi különbségeit és ennek okait.  

Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a környe-

zető országokkal kialakult regionális együttműködések szerepét  

Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban. 

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok környe-

zetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények elvének 

érvényesülését. Ismerjék az egész Földünket érintő globális társadalmi és 

gazdasági problémákat.  

Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gaz-

dálkodás fontossága mellett. Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a 

környezeti problémák felismerésében és megoldásában  

Legyenek képesek információszerzésre a speciális információhordozókból 

(szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, le-

xikonok, kiállítások, filmek). Alkalmazzák a digitális kompetenciákat a 

földrajzi tartalmú információk megszerzésében és feldolgozásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Képesség-kibontakoztató, készségfejlesztő, tehetséggondozó óratervezet 

földrajz tantárgyból 

a 7. évfolyam tanulói számára, évi 36 óra 

Készült a Kölcsey Ferenc Gimnázium hat évfolyamos emelt óraszámú matematika 7. osztályos 

tanulóinak a kerettantervi ajánlásoknak megfelelően. 



 

 

Alapdokumentumok  

A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-

zetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet  

4. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára  

   4.2. –Földrajz a hatosztályos gimnázium 7-8. osztályai számára 

 
Témakörök Tervezett 

óraszám 

 

A szilárd Föld anyagai és fo-

lyamatai 

7 óra Kőzetek, különböző talajtípusok vizsgálata, természetes-és 

mesterséges anyagok összehasonlítása, idővonalzó készítése  

Környezetünk anyagainak 

vizsgálata 

 3 óra  

A folyamatosan változó bolygó 

és környezete 

2 óra 

Tájékozódás a földtörténeti 

időben 

2 óra 

A földrajzi övezetesség alap-

jai  

6 óra Időjárási térképek elemzése, diagramok értelmezése, elem-

zése adatgyűjtés az internetről, prezentációk készítése a kü-

lönböző övezetek globális problémáiról 

Éghajlati alapismeretek  1 óra  

A forró övezeti földrajzi kör-

nyezeti kapcsolatok feltárása 

2 óra 

A mérsékelt övezeti földrajzi 

kapcsolatok értelmezése 

1 óra 

A hideg övezeti földrajzi kör-

nyezeti kapcsolatok feltárása 

 1 óra 

A függőleges övezetesség  1 óra 

Gazdasági alapismeretek 3 óra Adatok összehasonlítása az országok gazdasági fejlettségé-

ről. A valutaváltás eljárásának megismerése helyzetgyakorla-

tokban, esetleg banki szakemberek segítségével. Mennyisé-

gek összehasonlítása, százalékszámítás, ténygyűjtés az inter-

netről 

 

A gazdaság értelmezése  1 óra  

 Pénzügyi alapismeretek  2 óra 

Afrika és Amerika földrajza 14 óra Topográfiai gyakorlatok vaktérképek segítségével. Tanulói 

kiselőadások az afrikai „Éhségövezet” problémáiról, a gyar-

matosítás következményeiről, néhány túlnépesedett latin-

amerikai városról, az afrikai és az amerikai kontinens őslakó-



 

 

iról, az egyenlítői Andok termesztett növényeiről, a nyomor-

negyedekről, a „favellák”-ról, New York-ról a „Big Apple”-

ről 

Afrika természetföldrajza  3 óra  

Afrika társadalomföldrajza  2 óra 

Amerika természetföldrajza  4 óra 

Amerika társadalomföldrajza  1 óra 

Amerika országai  4 óra 

Ausztrália, a Sarkvidékek és 

Óceánia földrajza 

6 óra Képek, filmek segítségével megismerjük az ausztráliai „out-

back”-et, a „Nagy Vörös Szikla”, az Ayers Rock kialakulásá-

nak körülményeit, az őslakókat. A sarkvidékek gondjait 

/ózonréteg elvékonyodása, jégmezők olvadása, a jegesmed-

vék életterének szűkülése, globális felmelegedés következ-

ményei: pl. szigetek tűnhetnek el az óceánokban, tengerek-

ben, az Antarktisz jégtakarója alatt lévő ásványkincsekért fo-

lyó harc / magunkénak érezzük. A „Világörökség”részét ké-

pező Nagy- Korallzátony idegenforgalmi hatásának vizsgá-

lata  

Ausztrália természeti és társa-

dalomföldrajzi adottságai 

 2 óra  

A sarkvidékek földrajza  2 óra 

A világtenger földrajza  2 óra 

Összes óraszám 36 óra  

 

Közép –és emelt szintű érettségire való felkészítés földrajz tantárgy-
ból 

a 11. és 12. évfolyam helyi tanterve 

Alapdokumentumok   

A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beve-

zetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet  

3. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

   3.2. Földrajz a gimnáziumok 9–10. évfolyama számára 

4. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára  

   4.2. Földrajz a hatosztályos gimnázium 7-8. osztályai számára  

A helyi tanterv a részletes érettségi követelményrendszer alapján készült. 

Általános célok és feladatok 



 

 

A tantárgy helyi tantervének célja az, hogy a tanuló legyen képes földrajzi-környezeti tartalmú 

információhordozók különböző céloknak megfelelő kiválasztására, az információk feldolgozá-

sára és értelmezésére. Legyen képes a földrajzi-környezeti ismeretek alkalmazására, tudja a 

mindennapokban tapasztalható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségeket, fo-

lyamatokat megmagyarázni, értelmezni. Legyen képes a különböző fajtájú térképeken közölt 

információk olvasására, legyen képes önállóan következtetéseket levonni a térképi tartalmak 

vizsgálata során. Tudjon körvonalas (kontúr) térképen feladatokat megoldani, földrajzi-környe-

zeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlatrajzokat, folyamatábrákat, keresztmet-

szeti rajzokat és térképvázlatokat készíteni. Alkalmazza a földrajzi-környezeti szemlélet- és 

gondolkodásmódot az írásbeli és szóbeli témakifejtések során a feladatmegoldásoknál. Legyen 

képes egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzésére, tudja az eredményeket 

értelmezni, értékelni. Fontos elvárás az is, hogy a tanuló felismerje az ismeretanyag belső ösz-

szefüggéseit, és képes legyen több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő 

összetett feladatok megoldására. Legyen képes megismerni a globális világ kihívásait, tudjon 

alkalmazkodni hozzájuk és tudja okosan használni az internetet az ismereteinek bővítése során. 

Mivel a gimnáziumban a 10. év végén befejeződik a földrajz tantárgy oktatása, ezért az utolsó 

két évben a közép, illetve az emeltszintű érettségire való felkészítés a fő feladat, és a felkészítés 

alapjául szolgál a mindenkori érvényes közép, illetve emeltszintű érettségi követelményrend-

szere. 

A 11-12. évfolyamon, a földrajz órákon mindezek mellett lehetőséget kell biztosítani azon ta-

nulók számára is, akik az érettségi után tovább szeretnének tanulni ebből a tantárgyból, hogy 

megfelelő mélységben el tudják sajátítani a követelményrendszerben előírt tartalmakat, topo-

gráfiai fogalmakat. A helyi tanterv célja elsősorban a meglévő ismeretek rendszerezése, ismét-

lése, bonyolultabb számolási feladatok, egyszerű terepi gyakorlatok, kísérletek megoldása. 

Ezért a gimnázium utolsó két évének helyi tanterve földrajzból a gimnáziumi tananyagra épül, 

beleszőve a meglévő általános iskolai ismereteket is. A 2 év során nagyon sok gyakorlati jel-

legű, önálló kutatást igénylő feladat vár a tanulókra, akik ezek megoldásával fejlesztik az önálló 

kritikai értékelésüket, fejlődik az önálló véleményalkotási kompetenciájuk a tények, adatok 

tükrében, és reális képet tudnak alkotni korunk legfontosabb természeti, és társadalmi-gazda-

sági folyamatairól.  

Tankönyvek, segédeszközök 

A kerettantervi követelményeknek megfelelően megírt tankönyvek a 9. és 10. osztályos tanulók 

számára, ismétlésre, rendszerezésre 

Közép-és emeltszintű írásbeli és szóbeli feladatokat tartalmazó feladatgyűjtemények 

Az előző évek írásbeli érettségi feladatsorainak minta feladatgyűjteménye földrajz tantárgyból 

Középiskolai Földrajzi Atlasz, különböző fali térképek 

A tankönyvekhez kapcsolódó digitális anyagok, DVD-k, szakmai folyóiratok aktuális cikkei 

A földrajz tantárgy helyi tantervének óraszámai az érettségi felkészítő foglalkozásokon 

 11. évfolyam 12. évfolyam 

Heti óraszámok: 2 2 

Évi óraszámok: 72 64 

 

Az éves órakeret felosztása a 11. évfolyamon 



 

 

Témakörök Órakeret 

Ismétlés, rend-

szerezés, a tan-

anyag elmélyí-

tése 

Számonkérés 
Szabadon fel-

használható 

A Föld kozmikus környezete 10 7 1 2 

A földi tér ábrázolása 7 5 1 1 

A Föld, mint kőzetbolygó 15 10 2 3 

A légkör földrajza 11 7 2 2 

A vízburok földrajza 10 7 1 2 

A földrajzi övezetesség 10 8 2  

Afrika, Ázsia, Amerika topográ-

fiai névanyagának ismétlése 
9 6 3  

Összesen: 72 50 12 10 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén 

Iskolánk fakultációra járó tanulói legyenek képesek a földrajzi-környezeti tartalmú információ-

hordozók különböző céloknak megfelelő kiválasztására és az információk feldolgozására, ér-

telmezésére. Tudják a földrajzi-környezeti ismereteket alkalmazni a mindennapokban tapasz-

talható természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jelenségek, folyamatok magyarázatában, 

értelmezésében.  

Legyenek képesek a különböző fajtájú térképeken közölt információk olvasására, értelmezé-

sére, körvonalas (kontúr) térképi feladatok megoldására, egyszerű, gyakorlati és alapvető szá-

mítási feladatok elvégzése, az eredmények értelmezésére, következtetések levonására. 

 

Az éves órakeret felosztása a 12. évfolyamon 

Témakörök Órakeret 

Ismétlés, rend-

szerezés, a tan-

anyag elmélyí-

tése 

Számonkérés 
Szabadon fel-

használható 

Társadalmi folyamatok a 21. 

század elején 
9 7 1 1 

A világgazdaság jellemző folya-

matai 
8 6 1 1 



 

 

Magyarország – helyünk a Kár-

pát-medencében és Európában 
13 9 2 2 

A társadalmi-gazdasági fejlődés 

regionális különbségei Európá-

ban 

11 9 1 1 

Az Európán kívüli kontinensek, 

tájak, országok társadalmi-gaz-

dasági jellemzői 

10 7 1 2 

Globális kihívások – a fenntart-

hatóság kérdőjelei 
6 4 1 1 

Ausztrália és Óceánia, Európa, 

Magyarország topográfiai anya-

gának ismétlése 

7 4 3  

Összesen: 64 46 10 8 

 

A fejlesztés várt eredményei a 12. évfolyam végén 

 

A 11-12. évfolyamon a fakultációt választó tanulóknál a közép, illetve az emeltszintű érettsé-

gire való felkészítés a legfontosabb cél. Ennek keretében az addig tanult ismeretek rendszere-

zését, elmélyítését, a kötelező topográfiai névanyag átismétlését kell a tanulóknak elvégezni a 

kétszintű érettségi követelményrendszerének megfelelően. Az utolsó 2 évben kiemelt feladat a 

földrajz tantárgyból továbbtanulási szándékkal rendelkező tanulók felkészítése úgy, hogy ma-

gabiztos tudásuk birtokában nyugodtan kezdhessék meg egyetemi tanulmányaikat. 

 

Földrajz helyi tanterv 

Két tanítási nyelvű osztályok tanulói számára a11. és 12. évfolyamon  

heti óraszám: 1 óra     évi óraszám: 32 óra 

Alapdokumentumok: 

A nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet 

A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI 

rendelet  

3. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 



 

 

   3.2. Földrajz a gimnáziumok 9–10. évfolyama számára 

4. sz. melléklet:  Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára  

   4.2. Földrajz a hatosztályos gimnázium 7-8. osztályai számára 

Általános célok és feladatok 

A gimnáziumi földrajzoktatás ebben a két évben az érettségire történő felkészítés je-

gyében az életkori sajátosságoknak megfelelően magasabb szinten továbbfejleszti és elmé-

lyíti a tanulók alapozó szakaszban megszerzett tudását és képességeit. A gimnáziumi föld-

rajzoktatás utolsó két évfolyamán felkészíti a tanulókat a tantárgyi érettségi vizsga sikeres 

teljesítésére. Ennek megfelelően a középiskolában az oktatási-fejlesztési feladatokat az 

érettségi követelményekkel összhangban, az abban megfogalmazott tartalmi és képesség-

szinteknek figyelembe vételével kell megtervezni. 

Ajánlott tankönyvek:  

Az előzők két évfolyamon alkalmazott tankönyvek, idegen nyelvű segédletek és érettségi 

vizsgára felkészítő kiadványok:  

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

11. évfolyam: 36 hétre tervezve, 12. évfolyam: 32 hétre tervezve 

Óraterv a kerettantervekhez – gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Földrajz  2 2 1  1  

11. évfolyam 

1. Térképi ismeretek – órakeret 4 óra 

TÉMÁK  

1.1. A térképi áb-

rázolás 
  

 A kicsinyítés mértéke és a méretarány közötti kapcsolat.  

A térképek jel-

rendszere 

A domborzatábrázolás különböző módszerei. 

Domborzati formák. 
 

 Szintvonal, a magassági számok és a relatív magasság fogalmának használata.  

 Földrajzi fokhálózat jellemzői  

 Térképvázlat készítése.  

 Tematikus térkép használata.  

1.2. Térképi gya-

korlatok 
  

 Tényleges magasság, viszonylagos magasság.   

 Tájékozódás, helymeghatározás  földgömbön és térképen.  



 

 

 Különböző méretarányú és tartalmú térképek.  

 Információk leolvasása keresztmetszetről és tömbszelvényről, azok értelmezése, 

összevetése más térképekkel. 
 

 Tematikus térképek összehasonlító 

elemzése. 
 

1.3. Az űrtérké-

pezés 
  

 Környezeti elemek összehasonlítása térképvázlattal vagy térképpel történő ösz-

szevetés alapján légi és űrfelvételekkel. 
 

2. Kozmikus környezetünk  órakeret 5 óra 

2.1. A Nap-

rendszer ki-

alakulása, 

felépítése,     

helye  a világ-

egyetemben 

 

Naprendszer helye, a Tejútrendszer alakja, méretei. 

Eligazodás Csillagászati nagyságrendekben. 

Csillagok és a bolygók tartalmi jegyei. 

 

2.2. A Nap   és 

kísérői 

Nap jellemzői (mérete, távolsága a Földtől, anyagi összetétele, belső és felszíni 

hőmérséklete). 

 

 

 A  Nap földi életet meghatározó szerepe, legfontosabb sugárzásai és azok lég-

köri következményei. 
 

 A nap- és holdfogyatkozás kialakulásának okai.  

 

A  Föld- és a Jupiter-típusú bolygók sorrendjük, közös és egyedi jellemzőik. 

A  Hold mozgásának sajátossága, a  holdfázisok váltakozásának oka. 

A meteor és meteorit közötti különbség. 

 

 

2.3. A Föld és 

mozgásai 
A Föld méretei (sugár, Egyenlítő).  

 
A napsugarak hajlásszöge és a szoláris éghajlati övezetek kialakulása közötti 

összefüggés. 

 

 

Tengely         kö-

rüli forgás 
A  nappalok és az éjszakák váltakozása.  

 Az égitestek látszólagos napi K-Ny-i járása, a forgás Ny-K-i iránya.  

 Alapvető átváltások:  

 15 hosszúsági fok = 1 óra időkülönbség = 1 időzóna  

 1 hosszúsági fok = 4 perc időkülönbség  

 A helyi és a zónaidő kiszámítása.  

Nap körüli ke-

ringés 

A keringés pályája jellemzői, a keringés ideje. 

Keringéssel kapcsolatos ábrák elemzése 

A tavaszi és az őszi napéjegyenlőség, a nyári és a téli napforduló fogalma 

és időpontja. 

 

 A forgástengely ferdesége és az évszakok kialakulása közötti összefüggés 

 
 

2.4. Űrkutatás az em-

beriség szolgálatá-

ban 

Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati hasznosítása  



 

 

   

3. A geoszférák földrajza – órakeret 10 óra 

   

3.1. A kőzetburok Földtörténeti korbeosztás nagy egységei,   

3.1.1. Földtörténet  
Időbeli sorrendjük és hozzávetőleges időtartamuk, az egyes földtör-

téneti idők meghatározó eseményei, képződményei. 
 

 A légkör, a vízburok és a bioszféra fejlődésének kapcsolata a földtörténeti 

eseményekkel. 
 

3.1.2. A Föld szer-

kezete és fizikai jel-

lemzői 

A Föld gömbhéjas szerkezete, fizikai jellemzői   

 

A Föld belsejének fizikai jellemzői. 

Az asztenoszféra áramlásainak és a kőzetlemezek mozgásainak kapcsolata. 

A geotermikus gradiens gazdasági jelentősége példák alapján. 

 

 

3.1.3. A  

kőzetburok szerke-

zete 

A kőzetlemez és a földkéreg fogalma, szerkezete 

A kontinentális, az óceáni kőzetlemez és az asztenoszféra 

  

Kőzetlemezek csoportosítása felépítésük szerint. 

 

 

 

3.1.4. A kőzetle-

mez-mozgások 

okai és következ-

ményei 

  

A kőzetlemezek 

mozgásai 
A lemezmozgások okai, típusai és azok következményei.  

Magmatizmus és 

vulkánosság 

A vulkáni tevékenység és a kőzetlemezmozgások kapcsolata. 

A magmás ércképződés folyamata. 
 

 Vulkánok csoportosítása működésük, alakjuk és a kitörés helye szerint.  

 Vulkáni övezetek és vulkánok elhelyezkedése.  

 Vulkáni utóműködés és annak gazdasági jelentősége  

A földrengés 
A földrengés kialakulásának oka, annak kapcsolata a vulkánossággal és a 

lemezszegélyekkel. 
 

 A pusztítás elleni védekezés lehetőségei 
 

 

3.1.5. A hegységképző-

dés 

A hegységképződés típusai , kapcsolata a kőzetlemezek tulajdon-

ságaival és mozgásaival 
 

 A gyűrődés és a vetődés folyamata, összefüggések a gyűrt- és röghegy-

ségek kialakulásával. Példák típusaikra, formáikra. 
 

 A gyűrt- és a röghegység megkülönböztetése formakincsük alapján.  

 
A hegységek csoportosítása szerkezetük, magasságuk és formakin-

csük alapján. 

 

 

3.1.6. A  

kőzetburok (lito-

szféra) építőkövei 

Az ásványok és a kőzetek jellemzői. A kőszenek és a szénhidrogének 

keletkezése 
 



 

 

 

Az alábbi ásványok, kőzetek csoportosítása keletkezésük szerint és felis-

merésük: kősó, mészkő, dolomit, homok, homokkő, lösz, kőszénfajták, 

kőolaj, agyag, bauxit, gránit, andezit, bazalt, riolit, vulkáni tufák, már-

vány, palás kőzetek. 

 

 Példák az előfordulásukra és a felhasználásukra.  

 Bazalt, az andezit és tufáik, a gránit, a mészkő és a lösz jellemzése. 

 
 

3.1.7. A Föld nagy-

szerkezeti egységei 

A Föld nagyszerkezeti egységeinek ismertetése (ősföld, röghegység, 

gyűrthegység, süllyedékterület, óceáni medence, óceáni hátság, 

mélytengeri árok), előfordulása  

 

 A nagyszerkezeti egységek és a jellemző ásványkincs-előfordulások kap-

csolata. 
 

Ősmasszívumok (ős-

föld) 

Az ősmasszívumok szerkezeti típusai (fedett, fedetlen), morfológiai típu-

sai (hegyvidék, lépcsős vidék, letarolt síkság, táblás vidék). 
 

Röghegységek 
A Kaledóniai-, a Variszkuszi-hegységrendszer tagjai, szerkezetük jel-

lemzése. 
 

Gyűrthegységek Az Eurázsiai- és a Pacifikus-hegységrendszer tagjai.  

 A két hegységrendszer összehasonlítása.  

 Az ősföldek, a röghegységek és a gyűrthegységek formakincse  

Süllyedékterületek, 

síkságok 

A síkságokat tengerszint feletti magasságuk és keletkezésük szerinti 

csoportosítása. Gazdasági jelentőségük. 

 

 

3.1.8. A földfelszín 

formálódása 

A külső és a belső erők, valamint az ember szerepe a felszínformá-

lódásban (lepusztulás, szállítás, felhalmozás). 
 

 Felszínformák felismerése, előfordulása  (mélyföld, alföld, fennsík, 

dombság, középhegység, magashegység, völgy, medence, hátság). 
 

3.2. A levegőbu-

rok 
  

3.2.1. A légkör ki-

alakulása,  

anyaga és szerke-

zete 

A légkört alkotó anyagok csoportosítása  

A légkör szerkezeti felépítése, a szférák jellemző és a bennük lezajló 

változások lényege 

 

 

 
 Az emberi tevékenység légszennyező és az ózonréteget károsító hatásai, 

következményei, a szennyezés csökkentésének lehetőségei. 

 

 

3.2.2. A levegő felme-

legedése 

A levegő felmelegedése a földrajzi helyzet, a napsugarak hajlásszöge 

alapján. A felmelegedést és a lehűlést módosító tényezők szerepe. 
 

 Az üvegházhatás kialakulása, je-

lentősége. 
 

 A felmelegedés és a lehűlés törvényszerűségei.  

 A hőmérséklet napi és évi járásának folyamata és összefüggése a Föld 

fő mozgástípusaival. 
 

 A napi és az évi középhőmérséklet, a napi hőingás, az évi közepes hő-

ingás, az abszolút hőingás kiszámítása. Az izoterma fogalma. 
 

 
Hőmérsékleti adatok grafikus ábrázolása és hőmérsékleti tematikus tér-

képek összehasonlítása, elemzése. 

 

 

3.2.3. A légnyomás 

és a szél 
A légnyomás és az izobár fogalmának ismerete.  

A szelek A légnyomás változásának oka.  



 

 

 
A szél kialakulása, kapcsolata a hőmérséklet és a légnyomás változá-

sával; a Föld forgásából származó eltérítő erő szerepe a légáramlás 

irányának kialakulásában. 

 

Ciklon és anticiklon 
A mérsékelt övezeti ciklon és anticiklon jellemzői, kialakulásuk fő tér-

ségei. 
 

 Hatásuk az időjárásra és az éghajlatra.  

Időjárási frontok 
A hidegfront és a melegfront kialakulásának feltételei, mozgásuk, fel-

hőzetük, csapadékzónáik. 
 

 Légköri képződmények felismerése időjárási térképeken és műholdfel-

vételeken. 
 

 Időjárási térképek felismerése.  

A szél felszínformáló 

tevékenysége 

A szél pusztító, szállító és építő felszínalakító munkája. A szél által for-

mált képződmények felismerése  
 

 

3.2.4. Az általános 

légkörzés 

  

Az általános lég-

körzés 

 rendszere 

A magas és alacsony légnyomású, a leszálló és felszálló légáramlású öve-

zetek kialakulásának okai 
 

 Az állandó szélrendszerek ismertetése (passzátszelek, nyugatias szelek, 

sarki szelek) jellemzői és kialakító tényezői. 
 

 Az általános légkörzés rendszerének bemutatása.  

A monszun szél-

rendszer 

A monszunszél évszakos irányváltozása és következményei a mérsékelt 

és a forró övezetben. 
 

   

3.2.5. Víz a légkör-

ben 

A légköri folyamatok bemutatása során a következő fogalmak haszná-

lata: tényleges és viszonylagos vízgőztartalom, telítettség, túltelített-

ség, harmatpont, kicsapódás, halmazállapot-változás. 

 

 

 

A felhőképződés folyamata. A csapadékképződés és a különböző csapa-

dékfajták kialakulásának folyamata. A csapadék jelentőségének ismerte-

tése. 

 

3.2.6. Az időjárás 

és az éghajlat 

 

 

Az idő, az időjárás, az éghajlat egymáshoz való viszonya, az időjárási és 

éghajlati elemek változásainak folyamata, okai. 

Az időjárás-jelentés és előrejelzés jelentősége a mindennapi életben és a gaz-

daságban. 

Az éghajlati elemekkel kapcsolatos tematikus térképek és klímadiagramok 

összehasonlítása, adatokból diagramot szerkesztése, szöveges forrásanyag 

feldolgozása. 

 

3.3. A vízburok 

földrajza 
  

3.3.1. A vízburok 

kialakulása és tago-

lódása 

A vízburok tagolódása, a víz körforgásának folyamata, az egyes te-

rületek vízháztartását meghatározó tényezők. 
 

3.3.2. A világten-

ger 
  

Az óceánok és a 

tengerek 
Az óceánok és a tengerek közötti különbségek.  



 

 

A tengervíz fizikai és 

kémiai tulajdonságai 

A tengervíz felmelegedésének és lehűlésének, fagyáspontjának sajátossá-

gai, a víz fajhőjének és hőtároló képességének összefüggései 
 

 A sótartalom változásának összefüggése a párolgással, a csapadékkal, a 

hozzáfolyással. 
 

A tengervíz mozgá-

sai 

Az óceán- és a tengervíz mozgási, áramlási rendszerének kialakulása és mű-

ködése, A  víz körforgásának és a nagy földi légkörzésnek a kapcsolata. 
 

 Hideg és meleg tengeráramlások.  

 A tengeráramlások éghajlat-módosító hatása.  

 A tengerjárás kialakulása, természeti és társadalmi-gazdasági következményei.  

 A tengervíz mozgásai és a partformák közötti összefüggés.  

A világtenger tár-

sadalmi-gazdasági 

hasznosítása 

A világtenger mint természeti erőforrás hasznosítása a társadalmi-gazda-

sági folyamatokban. 
 

 

3.3.3. A felszíni vi-

zek és felszínala-

kító hatásuk 

  

A tavak 
A tómedencék keletkezési típusai. 

A tavak pusztulásának okai és szakaszai. 
 

 Az emberi tevékenység szerepe a tavak keletkezésében és pusztulásában.  
 A tavak hasznosítási módjai.  

A folyóvizek 
Fogalmak: vízgyűjtő terület, vízválasztó, fő- és mellékfolyó, lefolyásos és le-

folyástalan terület, vízállás, vízhozam, vízjárás. 
 

 A folyó vízjárásának jellemzői, összefüggései a földrajzi fekvéssel, a dom-

borzattal és az éghajlattal. 
 

 Folyó vízhozamának kiszámítása. 

A folyó munkavégző képességét meghatározó tényezők. 
 

 A folyóvíz építő és romboló munkája.  
 Az emberi beavatkozások vízfolyásokra gyakorolt hatásai.  

3.3.4. A felszín 

alatti vizek 

 

 

A felszíni és a felszín alatti vizek kapcsolata. 

A felszín alatti vizek kialakulása, vizük mozgása, valamint egymással, a 

csapadékkal és a párolgással való kapcsolata. 

A felszín alatti vizeket különböző szempontok szerinti rendszerezése. 

 

 A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése (víznyelő, dolina, polje, 

cseppkő, barlang), barlangi patak, karsztforrás. 
 

   
   

3.3.5. A komplex 

vízgazdálkodás ele-

mei 

A folyószabályozás lényege és módszerei, jelentősége a társadalmi-

gazdasági életben. 
 

 A belvíz kialakulásának okai, az ár- és belvízvédelem feladatai.  

 
A víznyerés lehetőségei. 

A domborzat és a csapadék kapcsolata a vízenergia hasznosításának lehetősé-

geivel. 

 

 A vizek védelmének, a vízzel való takarékosságnak szükségessége.  
   



 

 

3.3.6. A jég és 

felszínformáló 

munkája 

A hóhatár magasságának összefüggése a földrajzi szélességgel és a 

domborzattal. 
 

 A gleccserek és a belföldi jégtakaró pusztító és építő munkája.  

 

A jég által formált képződmények felismerése (pl. jég csiszolta felszín, tóhát-

ság, gleccservölgy, morénasánc, morénasíkság). 

 

 

 

3.4. A talaj 

A leggyakrabban előforduló talajtípusok jellemzése, (pl. mezőségi talaj, 

barna erdei talaj, podzol, trópusi vörösföld, szikes), földrajzi elhelyezke-

désük. 

A talaj pusztulását előidéző emberi tevékenységek. 

A talaj védelmét szolgáló megoldások, művelési módok. 

 

   

3.5. A geoszférák 

kölcsönhatásai 
  

   
   

4. A földrajzi övezetesség – órakeret 5 óra 

4.1. A szoláris és a 

valódi éghajlati 

övezetek 

 

  

Szoláris éghajlati 

övezetek 

A napsugarak hajlásszöge és a felmelegedés mértékének földrajzi szélesség-

től függő változása. 
 

 A szoláris éghajlati övezetek a földrajzi fokhálózatban.  

Valódi éghajlati 

övezetek 

Az óceánok, a tengeráramlások, a szélrendszerek, a földfelszín és a dom-

borzat az éghajlat-módósító hatása 
 

 

4.2. A vízszintes 

földrajzi öveze-

tesség 

A földrajzi övezetesség fogalma, rendszere (övezet, öv, terület/vidék).  

 

Az egyes övezetek, övek, területek/vidék éghajlati, vízrajzi és felszínformá-

lódási sajátosságai, talaja és élővilága. 

A természetföldrajzi jellemzők, a társadalom lehetőségei az egyes övezetek-

ben, övekben, területeken. 

Az egyes övek, területek/vidék legfontosabb gazdasági növényei, tenyésztett 

állatai, a gazdálkodás területi típusai. 

A földrajzi övezetesség tipikus területei, jellemzésük. 

A Föld és a kontinensek zonalitását bemutató tematikus térképek, diagramok 

értelmzése. 

Klímadiagramok értelmezése és összehasonlítása. 

A különböző övezetek, övek főbb környezeti problémái. 

Az egyes övezetek, övek, területek/vidék elhelyezkedése. 

 

 

 

4.3. A forró öve-

zet 

A környezeti tényezők és a természetföldrajzi jellemzők változása az 

Egyenlítő és a térítőkörök között. 
 



 

 

Egyenlítői öv Az övezet öveinek elkülönítési szempontjai.  

 A passzát szélrendszer szerepe az egyenlítői éghajlat és a többi természetföld-

rajzi jellemző kialakulásában. 
 

 A trópusi erdőirtások és felégetések következményei. 

 
 

Átmeneti öv A nedves és száraz szavanna éghajlati sajátosságai, különbségek oka.  

 A passzát szélrendszer és az éghajlat átmeneti jellege közötti összefüggés.  

 A száraz és csapadékos időszak váltakozásának hatása az egyes természetföld-

rajzi tényezőkre. 
 

 A szavannák túllegeltetésének és a növényzet felégetésének hatásai. 

 
 

Térítői öv Az állandóan leszálló légáramlás szerepe trópusi sivatagi éghajlat kialakulásában.  

 
Az időszakos vízfolyások, a jövevényfolyók és az oázisok szerepe a gazdálko-

dásban. 

 

 

Monszun vidék 

A Hindusztáni-félsziget példáján a trópusi monszun kialakulása, a nyári és a 

téli monszun, valamint a domborzat szerepe a csapadék térbeli és időbeli el-

oszlásában. 

 

 

4.4. Mérsékelt öve-

zet 

Az övezet öveinek elkülönítési szempontjai.  

A mérsékelt övezeti erdőirtások, a füves területek feltörésének, túlle-

geltetésének következményei. 

 

4.4.1. Meleg-mér-

sékelt öv 
  

Mediterrán terület 

A mediterrán éghajlat jellegzetességeinek összefüggése az uralkodó szél-

rendszer váltakozásával. 

 

 

Monszun terület 
A forró övezeti és a mérsékelt övezeti monszun éghajlat összehasonlítása. 

 
 

4.4.2. Valódi mér-

sékelt öv 

Az óceántól való távolság és a nyugati szelek hatása a természetföldrajzi 

tényezők NY-K irányú változásaira. 
 

 A környezeti tényezők szerepe a növénytermesztés és az állattenyésztés jel-

lemzőinek változásában. 
 

Óceáni terület Az óceánok és a tengeráramlások éghajlat-módosító hatása.  

Mérsékelten száraz-

földi  

terület 

A nedves-kontinentális éghajlat átmeneti jellege.  

Szárazföldi  

terület 
A száraz-kontinentális éghajlat kialakulásának okai.  

 
A terület speciális környezeti problémái (a nem művelt területek feltörése, 

túlöntözés stb.) kialakulásuk okai. 

 

 

Szélsőségesen száraz-

földi terület 

A tengerektől való távolság és a domborzat szerepe a mérsékelt övezeti si-

vatagi éghajlat kialakulásában. 
 

 A forró és a mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat összehasonlítása.  

 A hő- és fagyaprózódás felszínformáló szerepe a területen.  

 Az időszakos vízfolyások, a lefolyástalan területek kialakulásának okai,  a víz-

szerzési lehetőségek szerepe a terület gazdasági hasznosításában. 
 

 A tajga éghajlat kiterjedése az északi és a déli félgömbön.  



 

 

4.4.3. Hideg-mérsé-

kelt öv 

 A gazdasági hasznosítás okozta környezeti problémák az övben. 

 
 

4.5. A hideg öve-

zet 
A sarkköri és a sarkvidéki öv elkülönítésének szempontjai.  

 A hideg övezet természetföldrajzi jellemző,i a társadalom lehetőségei.  

Sarkköri öv A tundra éghajlat hatása a többi természetföldrajzi jellemzőre.  

Sarkvidéki öv 

Az állandóan fagyos éghajlat hatásai a többi természetföldrajzi jellemzőre 

és az élővilág elterjedésére. 

 

 

4.6. A függőleges 

földrajzi övezetesség 

A tengerszint feletti magasság és a környezeti tényezők változása közötti 

összefüggés. 
 

 
A forró és a mérsékelt övezet hegységeinek függőleges övezetessége, a gaz-

dálkodási lehetőségek változása. A mezőgazdasági termelés a függőleges 

övezetessége. 

 

5. Magyarország földrajza – órakeret 12 óra  

5.1. A Kárpát-medence 

természet- és társada-

lomföldrajzi sajátossá-

gai 

A medence-jelleg érvényesülése a Kárpát-medencében. Hazánk el-

helyezése a térképen, a földgömbön, Európában és a Kárpát-meden-

cében. 

A Kárpát-medence nemzetiségi összetétele tematikus térképek és 

adatsorok segítségével. 

A magyarság elhelyezkedése a Kárpát-medencében és a világban. 

 

 

5.2. Magyarország 

természeti adott-

ságai 

  

Földtani adottságok A földtörténeti idők meghatározó jelentőségű geológiai eseményei.  
 Az egyes idők, időszakok főbb képződményei.  

 
Hazánk legfontosabb felszínalkotó és hasznosítható kőzetei, területi 

előfordulásuk, felhasználásuk lehetőségei. 

 

 

Hazánk éghajlata 
Földrajzi helyzetünk éghajlati következményei, a legfontosabb módo-

sító tényezők. 
 

 Hazánk éghajlata. 

 
 

Hazánk vízrajza 

A felszíni vizeink gazdasági jelentősége. 

A felszín alatti vizek hazai típusai, előfordulásai, hasznosításuk. 

Vizeink környezeti problémái. 

 

 A vízvédelem hazai lehetősége és megoldásai. 

Hazánk legjelentősebb folyói, tavai –előfordulásuk, jellemzőik. 
 

Hazánk élővilága 

és talajai 

A természetes növénytakaró területi változásai, a legjelentősebb talajtípusok 

elhelyezkedése tematikus térképek segítségével. 
 

5.3. Magyarország 

társadalmi-gazda-

sági jellemzői 

  

Népesség- és telepü-

lésföldrajzi jellemzők 

Hazánk fő népesedési folyamatai és azok társadalmi-gazdasági következ-

ményei. 
 



 

 

Hazánk korfája. 

A népességszám, a természetes szaporulat alakulása. 
 Magas és alacsony népsűrűségű területek, különbségek.  

 Nemzetiségek.  

 A hazai foglalkozási szerkezet, átalakulása, okai.  

 Hazánk településföldrajzi jellemzői térképek, képek, adatsorok, ábrák 

alapján. 
 

Nemzet-       gazdasá-

gunk 

A magyar nemzetgazdaság jellemző vonásai, területi és szerkezeti át-

rendeződése ábrák, statisztikai adatsorok, tematikus térképek segítség-

ével. 

 

Az országok gazdaságának összehasonlítására szolgáló mutatók alkal-

mazása a magyar gazdaság európai és a világgazdaságban elfoglalt he-

lyének bemutatására. 

 

 A  GDP regionális adatai, eltérései.  

A gazdaság ágaza-

tai, ágai 

Hazánk természeti erőforrásai és azok szerepe a nemzetgazdaságban. 

Adatsorok, ábrák segítségével tények, folyamatok, összefüggések segítsé-

gével az egyes ágak, ágazatok helyzete, a nemzetgazdaságban elfoglalt 

szerepe. 

 

 Az ipar szerkezeti átalakulásának folyamata, a húzóágazatok szerepe.  

 Az ipar területi elrendeződése, főbb telephelyei, a témához kapcsolódó te-

matikus térképek elemzése. 
 

 
Éghajlati és talajadottságaink szerepe a művelési ágak megoszlásában, főbb 

terményeink előállításának területi elhelyezkedésében. 

Történelmi borvidékek térkép alapján. 

 

 Tematikus térképek segítségével az infrastruktúra és a településhálózat kap-

csolata. 
 

 Hazánk közlekedésföldrajzi hely-

zete. 
 

 A fontosabb idegenforgalmi körzetek, tájegységeket, azok értékei. A világ-

örökség részeként számon tartott hazai értékek. 
 

 A külkereskedelem szerepe hazánk gazdaságában.  

 Ábrák, adatsorok alapján a külkereskedelem áruösszetétele.  

 Főbb kereskedelmi partnereink.  

 Hazánk integrációs törekvései, ennek okai. 

 
 

5.4. Hazánk nagytá-

jainak eltérő termé-

szeti és társadalmi-

gazdasági képe 

Nagytájak és résztájaik ismertetése, megnevezése, ábrázolása. 

Nagytájak felszíne, éghajlata, vízrajza, főbb talajtípusai, ásványkincsei 

és a természeti adottságok hatásai a mezőgazdaságra. 

 

 A nagytájak természeti és kulturális értékei, idegenforgalmi lehetőségei és 

központjai. 
 

 A nagytájak főbb települései. Jellemző természeti erőforrásuk és gazdasági 

tevékenységük. 
 

Az Alföld 
A résztájak eltérő természeti adottságai, szerepük az élelmiszer-gazdaság-

ban. 
 

 Az Alföld szerepe a szénhidrogén-bányászatban. 

Az Alföld jellemző településtípusai. 
 



 

 

A Kisalföld és a 

Nyugati-peremvi-

dék (Alpokalja) 

A földrajzi fekvés, az infrastruktúra, a fogyasztópiac és a gazdaság fejlett-

sége közötti összefüggések. 
 

 A két táj fő ipari ágazatai, azok telepítő tényezői.  
   

A Dunántúli-domb- 

és hegyvidék 
Az óceáni és a mediterrán hatás érvényesülése.  

A Dunántúli-kö-

zéphegység 
A nagytáj tagjai és azok kőzetanyaga.  

 A bányászat környezeti hatásai.  

Az Északi-közép-

hegység 

Az Északi-középhegység tagjai, kialakulásuk és kőzetanyaguk szerinti cso-

portosításuk. 
 

  A térség jellegzetes településtípusai. 
  A gazdasági átalakulás eredményei és problémái a térségben. 

5.5. Hazánk nagyrégiói-

nak (tervezési-statiszti-

kai régióinak) termé-

szet-  és társadalom-  

földrajzi képe 

Hazánk nagyrégióinak bemutatása. 

A régiók jellegzetességei, erőforrásai, fejlesztésének lehetőségei. 
 

 Az egyes régiók kedvező és kedvezőtlen mutatóinak összehasonlítása.  

Budapest 

A főváros településszerkezete ábrák segítségével. 

Központi szerepe az ország társadalmi-gazdasági életében. 

 

 

5.6. Magyarország 

környezeti állapota 

Hazánk környezeti állapota tematikus térképek, összehasonlító adatso-

rok, fotók segítségével. 
 

 A medence- és a tranzit-jelleg szerepe a környezet szennyeződésében, és 

az összefogás szükségessége ezek csökkentésére. 
 

 A nagyvárosok környezeti ártalmai, a megoldás lehetőségei.  

 A környezet védelmében tett intézkedések és azok eredményei.  

 Hazánk nemzeti parkjai, a világörökséghez tartozó értékei.  

 Hazánk környezetvédelmi problémákkal foglalkozó intézményei, azok te-

vékenysége. 

 

 

     12. évfolyam 

Témák 

1. Társadalmi folyamatok a 21. század elején- órakeret-4 óra 

 

1.1.Demográfiai  A népességszám-változás időbeli és területi különbségei, okai, 

 folyamatok a 21.  következményei 

század elején   

A fiatal és az öregedő társadalmak, társadalmi folyamatok, problémák. 

 

-     A népesség térbeli eloszlása 

 



 

 

1.2. A népesség  Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésé 

 összetétele 

 
A világvallásoknak a kulturális és a társadalmi-gazdasági folyamatok-

ban betöltött szerepe 

 

1.3.Településtípusok  A falu és a város fejlődése, szerepe 

       urbanizáció   
 

A városodás és városiasodás fogalma 

 

Urbanizációs folyamatok a fejlett és a fejlődő világban 

 

 

 

2. A világgazdaság jellemző folyamatai –órakeret -5 óra 

2.1.Nemzetgazdaságok  Átalakuló nemzetgazdaságok, az állam szerepe a piacgazdaságban 

és a világgazdaság   Centrum és periféria térségek jellemzői 

 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő tényezők 

 

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepe 

 
2.2.Integrációs folyamatok Az együttműködések kialakulása, fejlődési szintjei, előnyei 

 

A legfontosabb nemzetközi integrációk 

 

2.3.A globalizáció  A globalizáció értelmezése 

A transznacionális vállalatok működése 

 

A globalizáció mindennapi életünkre gyakorolt hatása 

 
2.4.A monetáris világ A működőtőke és a pénztőke áramlása; 

A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások  

 

A tőzsde 

 

Az infláció kialakulása  

 

Hitelfelvétel és az eladósodás  

 

Nemzetközi pénzügyi szervezetek  

 

 
3. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európá-

ban –órakeret- 9 óra 

3.1.Az Európai Unió  Az együttműködés kialakulása  



 

 

Az EU mint gazdasági erőtér a világgazdaságban 

Az eltérő gazdasági fejlettség okai 

A regionális politika lényege 

 
3.2.A területi fejlettség különbségei Európában 

 

Németország, Franciaország, a Benelux államok és az Egyesült Királyság gazdaságának 

szerepe az EU gazdaságában 

 

Ausztria és Svájc gazdaságának, a fejlődésének sajátos vonásai 

 

A gazdasági felzárkózást lehetőségei és nehézségei: Olaszország, Spanyolország és Gö-

rögország  

 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a piacgazdaságra tör-

ténő áttérés társadalmi és gazdasági következményei.  

 

Oroszország társadalmi- gazdasági fejlődésének sajátos vonásai, az ország világgazda-

sági szerepének alakulásában. 

 

 
4. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gaz-

dasági jellemzői órakeret-9 óra 

4.1.Ázsia regionális    Délnyugat– Ázsia világgazdasági jelentősége 

földrajza    A kultúrák találkozása: Törökország   

Izrael fejlődésének társadalmi– gazdasági tényezői  

 

Japán szerepe Kelet– és Délkelet– Ázsia gazdasági fejlődésében  

 

A feltörekvő új gazdasági hatalmak 

 

Délkelet– Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési sajátosságai 

 

Ázsia elmaradott, szegény térségei 

 
4.2.Amerika regionális   Az Amerikai Egyesült Államok szerepe 

földrajza 

Gazdasági fejlődése, területi elrendeződés 

 

A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó) 

 
Latin– Amerika gazdasági fejlődése, társadalmi– törté-

nelmi adottságok; a gazdasági fejlődés gócpontjai.  

 

Adóparadicsomok  

 



 

 

Brazília feltörekvő gazdasága 

 

4.3.Afrika regionális   Természeti és társadalmi tényezők 

földrajza 
     A fejlettség területi különbségei 

 

Észak– Afrika és trópusi Afrika 

 

Dél– afrikai Köztársaság 

 

 
5. Globális kihívások–a fenntarthatóság kérdőjelei –órakeret-5 óra 

5.1.A környezetszennyezés  A környezetkárosító hatások 

 

Lokális szennyeződés globális következményei 

 

A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre 

gyakorolt hatása  

 

5.2.Demográfiai és    A népességrobbanás kialakulása, következményei 

urbanizációs válság 
     Eltérő népesedési folyamatok 

 

A nagyvárosok terjeszkedése 

 
5.3.Élelmezési válság  Az élelmiszertermelés és fogyasztás területi ellentmondásai 

 

A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti hatásai 

 

Genetikailag módosított termékek 

 

Biogazdálkodás 

 

5.4.A gazdasági növekedés   Nyersanyag- és energiaválság  

következményei 
     Alternatív energiaforrások 

 

Tudatos fogyasztói magatartás  

 

Hulladékkezelés 

 
5.5.Környezet- és    Az egyén társadalmi szerepvállalása 
természetvédelem 

 A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének védelme 

Nemzetközi szervezetek, főbb egyezmények 
 



 

 

 HELYI TANTERV – FRANCIA - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam  

 

A helyi tanterv alapjául szolgáló kerettanterv: 51./2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3 

számú melléklete 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, ki-

fejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és 

olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenysé-

gek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős 

tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommuni-

káció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az 

idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat 

a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szö-

veg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-

kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

 
A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási 

 ismereteket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó ta-

nuláshoz a nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szüksé-

ges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kul-

túrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.  

 

ALAPELVEK, CÉLOK  

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei hatá-

rozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

 A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenység-

központú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során 

várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cse-

lekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. 

A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket vé-

geznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását 

teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a fel-

adatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszony-

lag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kul-

túrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás le-

het, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 



 

 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik 

a motivációt.  

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljá-

ról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommuniká-

ciós szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy java-

solni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szó-

tárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek 

segíthetik az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az 

önértékelés módszereit. A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének 

és kommunikációs szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevé-

kenységekben részt venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegysze-

rűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, cso-

portmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus 

használatát megtapasztalni.  

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet kü-

lönböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szüksé-

gesek.  

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szö-

vegkompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készségeket, 

illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, a be-

szédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik.  

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az anya-

nyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például udvarias-

sági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szöveg, 

milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az interakció sza-

bályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció 

érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, 

amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.  

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 

  

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív 

attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák meg-

ismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást 

mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell 



 

 

a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon szá-

mukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának 

kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a 

köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat.  

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos 

problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel 

összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-

tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális is-

meretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. 

Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi 

órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése 

  

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs techno-

lógiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelv-

tanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biz-

tosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható 

közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményes-

ségét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus 

célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás 

kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stra-

tégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszere-

inek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, 

a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig 

tartó tanulás fontosságának felismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  

 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden év-

folyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívu-

mokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját ered-

ményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott ide-

gennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés 

területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. 

Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd 



 

 

jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová 

kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem for-

mális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például 

külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat.  

 

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉ-

NYEK  

ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  

 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya mód-

szertani újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába.  

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás 

középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes 

alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani ap-

parátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök 

alkalmazása).  

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott cso-

port, mert így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani 

az egyéni vagy pármunkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoport-

munka során.  

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelv-

órákat olyan tanteremben tartani, ahol mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak 

rendelkezésre. Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehe-

tőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére.  
Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb. 

 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI  

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncep-

cionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a meg-

felelő tankönyvet, tankönyvcsaládot.  
A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, és akkor jó, ha a 

tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni vele. Lényeges szempont lehet a kiválasztás-

ban, hogy a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak. Legyen a tankönyv tartalmában és kivi-

telezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő.  

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK  

 

Óraterv – 9-12. évfolyam : 

 

Tantárgy  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  
Francia, 2. 

idegen nyelv  

3  3  3  3  

 



 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek 

és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követel-

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

nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  
 A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva határozza 

meg. 

 

      4. évfolyam        6. évfolyam      8. évfolyam  10. évfolyam  12. évfolyam  

 

Első idegen 

nyelv  

KER-szint-

ben nem 

megadható  

 

A1  A2  B1 mínusz  B1  

Második 

idegen nyelv  

–  –  –  A1  A2  

 

9-10. évfolyam  

 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanítá-

sába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptanterv-

ben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a második 

nyelvből is lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt sze-

rezzenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a 

témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT 

fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák 

feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, 

amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később 

a szakmai pályafutás során.  

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási 

tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első ide-

gen nyelv segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen nyelvből 

szerzett ismeretekre, készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása 

is.  

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul szolgál ah-

hoz, hogy a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a minimumként 

előírt A2 szintet.  

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használa-

tára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is 

segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján.  



 

 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe 

kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, 

erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, 

problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a 

motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi 

órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós 

segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés 

módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésé-

ben, azok önálló javításában. 

 

Fejlesztési egység  

 
Hallott szöveg értése  

Előzetes tudás  Az iskolán kívül, az iskoláz-

tatás során és az első idegen 

nyelv tanulása közben szer-

zett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció. A ta-

nuló már megért bizonyos 

célnyelvi fordulatokat, ame-

lyek az anyanyelvében vagy 

első tanult idegen nyelvében 

is használatosak.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  Az eleinte nonverbális eszkö-

zökkel is támogatott cél-

nyelvi óravezetés követése, a 

rövid, egyszerű tanári utasítá-

sok megértése;  

az ismerős témákhoz kapcso-

lódó egyszerű közlések és 

kérdések megértése;  

az egyszerű, konkrét, min-

dennapi helyzetekhez kap-

csolódó közlésekből az alap-

vető fordulatok kiszűrése.  

A fejlesztés tartalma     

  

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére 

vonatkozó tanári utasítások megértése.  

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos be-

szédben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.  

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése vi-

lágos beszéd esetén.  

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.  

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.  

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelenté-

sének kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó infor-

mációk, a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, 

testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megértéséhez.  



 

 

 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és 

animációs filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, vic-

cek . 

 

Fejlesztési egység  Szóbeli interakció  

 

Előzetes tudás  Az iskolán kívül, az iskoláztatás során 

és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  A beszédszándék kifejezése egyszerű 

nyelvi eszközökkel, bővülő szókincs-

csel és nonverbális elemekkel támo-

gatva;  

személyes adatokra vonatkozó kér-

désfeltevés, és egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel válaszadás a hozzá intézett 

kérdésekre;  

kommunikáció nagyon egyszerű, be-

gyakorolt nyelvi panelekkel;  

törekvés a célnyelvi normához köze-

lítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra.  

A fejlesztés  tartalma 

 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanuló-

hoz fordul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.  

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások 

megértése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.  

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással.  

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.  

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, be-

mutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, 

érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre).  

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.  

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például 

a tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.  

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.  

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbe-

szélgetések lebonyolítása.  

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeménye-

zése, figyelemfelhívás.  

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalma-

zása; szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.  



 

 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.  

Egyszerű jelenetek közös előadása.  

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.  

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jele-

netek, információ hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek.  

 

Fejlesztési egység  Összefüggő beszéd  

 

Előzetes tudás  Az iskolán kívül, az iskoláztatás során 

és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai  Saját magához és közvetlen környeze-

téhez kötődő, ismert témákról egy-

szerű, begyakorolt fordulatokkal rö-

vid megnyilatkozások;  

munkájának egyszerű nyelvi eszkö-

zökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, 

intonáció és beszédtempó alkalma-

zása.  

A fejlesztés tartalma 

 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tár-

gyak) leírása szóban.  

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelv-

tani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.  

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs al-

kalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.  

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentá-

ciók és projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése  

 

Előzetes tudás  Az iskolán kívül, az iskoláztatás során 

és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában 

való jártasság a tanuló anyanyelvén és 

az első idegen nyelven.  



 

 

A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai  

Az ismert nevek, szavak és mondatok 

megértése egyszerű szövegekben;  

az egyszerű leírások, üzenetek, útle-

írások fő gondolatainak megértése az 

ismerős szavak, esetleg képek segítsé-

gével;  

a korosztálynak megfelelő témájú,  

egyszerű autentikus szöveg lényegé-

nek megértése, a szövegből néhány 

alapvető információ kiszűrése.  

A fejlesztés tartalma 

 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.  

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, 

például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban.  

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.  

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.  

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.  

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.  

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alap-

vető fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraol-

vasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk 

felhasználása a szöveg megértéséhez.  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újság-

főcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon 

egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

 

  

Fejlesztési egység  Íráskészség  

 

Előzetes tudás  Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és 

az első idegen nyelv tanulása közben 

szerzett tapasztalatok, ismeretek, készsé-

gek, motiváció. Bizonyos írásbeli műfa-

jok és jellegzetességeik ismerete. Az 

írást illetően esetleg már kialakult attitű-

dök.  

A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai  

Ismert témáról rövid, egyszerű monda-

tok írása;  

írásban személyes adatokra vonatkozó 

egyszerű kérdésekre válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfaj-

ban egyszerű és rövid, tényközlő szöve-

gek írása őt érdeklő, ismert témákról.  

 



 

 

A fejlesztés tartalma 

  

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.  

Lista írása.  

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használa-

tával (például hol lakik, mit csinál a tanuló vagy mások).  

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemze-

tiség, cím, életkor); formanyomtatványok kitöltése.  

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.  

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, kom-

ment írása (például internetes fórumon, blogban).  

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például cím-

zés, a kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).  

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, 

dalszöveg, rövid jelenet) írása, illetve átírása.  

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való meg-

töltése.  

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.  

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, 

központozás, internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elekt-

ronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, le-

velek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, 

versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek.  

 

 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK  

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra 

megjelennek, lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb né-

zőpontból kerüljenek feldolgozásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

Számos esetben a tanulók a 2. idegen nyelvből érettségit illetve nyelvvizsgát kívánnak 

tenni, ezért a téma- és fogalomköröknél az A2 szintet meghaladó (B1 szint közeli) 

tananyag szerepel. Ettől a tanár a csoport igényeihez igazodva természetesen eltérhet. 

A kerettantervben megjelenő szabadon felhasználható 10 %-ról mindig a célok figye-

lembe vételével kell dönteni. Ezek az órák kitölthetők készségfejlesztéssel illetve ak-

tuálisan felvetődő témák tárgyalásával is. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Témakörök - 9. évfolyam.                                   A feldolgozásra szánt óraszám: 

 

Személyes vonatkozások, család                                                        14 óra 

 

A tanuló személye,   

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Ismerkedés, bemutatkozás  

 

Ember és társadalom                                                                      14 óra 

 

Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör.  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. .  

Ünnepek, családi ünnepek.  

Öltözködés, divat.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.  

 

Környezetünk                                                                                      8 óra 

 

A szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.  

Növények és állatok a környezetünkben.  

 

Az iskola                                                                                           14 óra 

 

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka.  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága..  

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

 

A munka világa                                                                                  5 óra 

  

Foglalkozások  

Tevékenységi formák 

 

 

Életmód                                                                                               15 óra 

 

Napirend, időbeosztás.  

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.  

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.  

Életmód nálunk és a célországokban.  

Étkezési szokások nálunk és a célországban  

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás                                                     14 óra 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Gyűjtemények (mint hobbyfajta)  

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.  

Tévé, számítógép, internet.  



 

 

 

Utazás, turizmus                                                                                   12 óra 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés.  

Nemzetiségek, országok, nyelvek  

 

 

 

Tudomány és technika                                                                              12 óra 

 

Az internet szerepe a magánéletben,  

a tanulásban és a munkában.  

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

 

 

Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi kifejezése  

 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)  

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések – je-

len idő, a 3. cso-

portba tartozó igék 

ragozása jelenben; 

közvetlen jövő  

il pleut, je fais,tu parles,elle lit, ,je vais partir  

Birtoklás kifeje-

zése: az avoir ige 

ragozása, a de vi-

szonyszóval; bir-

tokos névelővel,  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi  

c’est mon chat  

Térbeli viszonyok:  où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, 

à gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, 

tout près, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok: 

időpont, nap, hó-

nap, év, dátum ki-

fejezése, ill. egyéb 

időhatározó szók  

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, 

mardi prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, 

tard, le week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce 

soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, 

dans, à ce moment-là, depuis, en, seulement, quelque-

fois, toujours d’abord, puis, enfin, quand  

Mennyiségi viszo-

nyok – a főnév / 

melléknév többes 

száma  

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, 

les enfants  

Minőségi viszonyok:  

a melléknév 

egyezetése; 

a főnév 

neme  

  gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égo-

iste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, inter-

dit, long, court, , chaud / froid, cher / bon marché, vite,  

lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, premier  



 

 

Esetviszo-

nyok  

je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, 

je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás: 

felszólitó 

mód  

Módbeli se-

gédigék: 

pouvoir, 

vouloir  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux  

  

  
  

 

 

 

 

Témakörök - 10. évfolyam                                           A feldolgozásra szánt óraszám: 

 

Személyes vonatkozások, család                                                         10 óra 

 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek.  

Családi élet, családi kapcsolatok. családfa  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Napirend  

 

Ember és társadalom                                                                       10 óra 

  

Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör.  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Ünnepek, családi ünnepek.  

Öltözködés, divat.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.  

 

Környezetünk                                                                                    14 óra  

  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).  

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.  

Időjárás, éghajlat.  

 

Az iskola                                                                                           10 óra 

 

Saját iskolájának bemutatása   

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Web-oldal az osztályról 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.  

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

 

A munka világa                                                                                12 óra 

 



 

 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Hírességek élete 

 

Életmód                                                                                          14 óra 

 

Napirend, időbeosztás.  

Napi közlekedés 

Életmód régen és ma 

Társadalmi változások 

Ünnepek, hagyományok 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás                                                 14 óra 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.  

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

művészetek  

Múzeumok 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.  

 

 

Utazás, turizmus                                                                              14 óra 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés,   

Nyaralás itthon, illetve külföldön.  

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.  

Egyéni ill. társas utazás 

Turisztikai célpontok.  

 

Tudomány és technika                                                                        10 óra 

 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a  

munkában.  

 
     

 

  

  

  

 

 

Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi kifejezése  

 

Létezés kifejezése 

être / il y a közti 

különbség  

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)  

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visz-

szaható igék; passé 

composé / impar-

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons dans les Alpes, il se 

lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il pleuvait  

quel 

 

 



 

 

fait; futur; sze-

mélytelen szerke-

zetek  

Birtoklás kifeje-

zése az avoir ige 

passé composéban 

/imparfait-ben, ill. 

futur-ben  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je n’ai 

pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu 

auras un livre,  

Térbeli viszonyok: 

helyhatározózók  

où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / 

à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, 

autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, qu-

elque part, au bout (de), d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok 

– időhatározók  

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi pro-

chain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, 

dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 

longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, depuis, en, 

seulement, quelquefois, toujours, d’abord, puis, enfin, ), autre-

fois quand, avant, déjà, (pas) encore, ne… plus, ne…jamais, 

toujours, pas toujours, toujours pas  

  
  

  

 

Mennyiségi vi-

szonyok  

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, 

bouteille, paquet, tranche, plus, moins, environ, à peu près, il fera X 

degré  

Minőségi viszo-

nyok – hasonlítás: 

közép-, ill. felső-

fok;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / 

mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipat-

hique, modeste / agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, 

ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, en bois / coton / lain / 

papier / plastique, en forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid, 

cher / bon marché, vite, Marie est plus belle que son amie, Jean est 

moins gentil que Paul; ; Elle parle aussi bien l’anglais que l’al-

lemand; il est rapide comme l’éclair  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le 

lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás devoir, 

falloir  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le faire; 

n’ayant plus de travail, il rentre; il écoute de la musique en travail-

lant  

Szövegösszetartó 

eszközök mutató 

névmások; hatá-

rozatlan névmá-

sok  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., 

ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, 

elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, 

que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non 

plus, quand même, car, ; tout-e; comme, pour, puisque, si, ainsi, 

cependant, même si, en effet, malgré que  
  

  

  
   

 

 
11–12. évfolyam 



 

 

 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartal-

mát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással 

rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően széleskörű információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai 

évekre egységesen meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, 

hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, 

és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten 

is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képes-

ségekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesz-

tését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre. A 12. évfolyamon – különösen emelt 

szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy 

a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek 

megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni 

tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak 

megoldásában is. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi tartal-

mak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 

utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, 

például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket 

feltáró feladatokkal. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, ame-

lyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló 

konkrét dolgokra vonatkoznak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, szemé-

lyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének 

megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 



 

 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszerve-

zése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető személyes 

és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid hangfel-

vételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk 

megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés segítsé-

gével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata ese-

tén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megér-

tése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi nor-

mának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket 

tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szöveg-

összefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg megér-

téséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, 

kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordu-

latokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és 

válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfor-

dulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 



 

 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse ma-

gát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtem-

póra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, szállás, 

étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése, 

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, egyetértés 

és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához 

elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekap-

csolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, 

tranzakciós és informális párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és mon-

datokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatok-

kal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 



 

 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

 

 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témák-

ról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, napirend és 

személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyzetekben 

ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos 

előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gon-

dolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben. 

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek segíte-

nek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű, is-

merős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése egyszerű 

magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tartalmazó szövegek-

ből. 

A fejlesztés tartalma 



 

 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi szöve-

gekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-mailek-

ben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a vár-

ható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló sza-

vak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, me-

netrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus 

magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített 

irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és 

rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, 

különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 



 

 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandósult 

kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes fóru-

mon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy program-

egyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet írása, 

illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszter-

szövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 

internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rig-

musok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni 

kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és infor-

mációt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra egy-

szerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs se-

gítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges információ-

kat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő témák-

ról minta alapján. 

 

 

Témakörök - 11. évfolyam                                                A feldolgozásra szánt óraszám: 

 

Személyes vonatkozások, család                                           10 óra                       

 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  



 

 

Személyes tervek.  

Családi élet, családi kapcsolatok.  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Jókívánságok  

 

Ember és társadalom                                                            12 óra 

 

Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör.  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogya-

tékkal élők.  

Konfliktusok és kezelésük.  

Francia történelmi események, személyek 

 

Környezetünk                                                                             14 óra 

 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Veszélyeztetett állatok 

Felelősségteljes állattartás  

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Időjárás, éghajlat.  

 

Az iskola                                                                                12 óra 

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, 

tagozat).  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.  

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.  

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.  

Továbbtanulási tervek. 

 

 

A munka világa                                                                    12 óra 

 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz.  

 

Életmód                                                                                     12 óra 

 

Napirend, időbeosztás.  

Társadalmi különbségek. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

  

Szabadidő, művelődés, szórakozás                                           10 óra 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.  



 

 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.  

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

 

Utazás, turizmus                                                                       10 óra 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés  

Ökotourizmus 

Frankofónia 

Turisztikai célpontok.  

 

 

Tudomány és technika                                                              10 óra 

  

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.  

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.  

 

Gazdaság és pénzügyek.                                                             6 óra 

 Takarékoskodás 

A fejlődő országok problémái 

 

 

Témakörök – 12. évfolyam    A feldolgozásra szánt óraszám: 

 

Ember és társadalom                                             10 óra 

  

Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör.  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Női és férfi szerepek 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. 

fogyatékkal élők, hajléktalanok.  

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.  

 

Környezetünk                                                         10 óra 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, ház).  

Növények a környezetünkeben 

Környezetvédelem 

 

 

Az iskola                                                                   10 óra 

 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.  

 

A munka világa                                                          12 óra 

 

Diákmunka, nyári munkavállalás.  



 

 

Külföldi munka, külföldi tanulmányok 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú.  

 

Életmód                                                                      14 óra 

 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a mozgás  

szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).  

Életünk és a stressz.  

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.  

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.  

Gyakori betegségek, sérülések, baleset.  

Gyógykezelés (orvosnál).  

Életmód nálunk és a célországokban.  

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.)..  

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás                                   10 óra 

 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

 

Utazás, turizmus                                                                10óra 

 

Francia nyelvű országok 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakás-

csere stb.).  

Turisztikai célpontok.  

 

Tudomány és technika                                                          10 óra  

 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.  

 

 

Gazdaság és pénzügyek                                                          10 óra 

 

Családi gazdálkodás.  

  Zsebpénz.  

  A pénz szerepe a mindennapokban.  

 
Fogalomkörök - 11. évfolyam 

 

 

 
Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi kifejezése  

 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)  

se passer, se trouver, exister  



 

 

Cselekvések szenvedő szerkezet, feltételes jelen; l’accord 

du participe passé; függő beszéd (jelen), műveltető  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons dans les Alpes  

si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les vacances 

sont commencées, le travail est terminé ; n’ayant plus de 

travail, il rentre  

il écoute de la musique en travaillant, , il dit qu'il est malade  

Birtoklás kifejezése – a birtokos névmások  (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; ; 

je n’ai pas de la  

Térbeli viszonyok  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche 

/ à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, 

partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au 

bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au sommet 

(de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans 

l'ouest, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok:  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce mo-

ment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’ha-

bitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, 

avant / pendant que, en même temps que de temps en temps, 

l plupart du temps, tout à l’heure, une semaine sur deux  

Mennyiségi viszonyok:  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré  

Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-, ill. felsőfok;  

A határozószók képzése;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 

long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en 

forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon 

marché, vite,Marie est plus belle que son amie; Jean est mo-

ins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’al-

lemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; 

Plus…, plus…  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier  

Esetviszonyok:  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux; je lui en donne; il nous y 

emmène  

Modalitás–impératif: être, avoir subjonctif; jelen feltételes; 

gérondif; a műveltető  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu 

boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais, sois im-

mobile, n’aie pas peur  

fais venir un médecin, les vacances sont commencées,  

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre  

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök, határozatlan névmások, vonat-

kozó névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; 

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e, même celui, 

celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand 

même, car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, 

même si, en effet, malgré que,bien que : lequel, etc.; qui / 

que, où, sans  

 
Fogalomkörök - 12. évfolyam 

 
Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi kifejezése  

 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)  

se passer, se trouver, exister  



 

 

Cselekvések : plus-que parfait, subjonctif, függő beszéd; 

feltételes múlt  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes  

si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu,  

fais venir un médecin, les vacances sont commencées,  

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre  

il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir ap-

pelé, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en Bre-

tagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir  

je lui dirai quand il sera arrivé  

Birtoklás kifejezése  (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi  

c’est le mien  

Térbeli viszonyok:  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche 

/ à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, 

partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au 

bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au sommet 

(de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans 

l'ouest, d’où? de l’école au-dessous de; au dessus de; par 

dessous; par-dessus  

Időbeli viszonyok  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce mo-

ment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’ha-

bitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, 

avant / pendant que, en même temps que, jusqu'à ce que, il 

a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en Bretagne, 

que l'été prochain son ami viendrait le voir : tantôt… tantôt,  

je lui dirai quand il sera arrivé  

Mennyiségi viszonyok  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille,  

                                                                                   paquet, tranche, plus, moins,  
                                                                                                    une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré  

Minőségi viszonyok  quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 

long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en 

forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon 

marché, vite, Marie est plus belle que son amie; Jean est 

moins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que 

l’allemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; 

Plus…, plus…  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, 

je ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás subjonctif, feltételes múlt, participe présent  ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu 

boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais,  

si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les va-

cances sont commencées,  

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre  

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök –ok- és következmény kifeje-

zése  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; 

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, 

et, mais, donc, alors, non plus, quand même, car, comme, 

pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, mal-

gré que,bien que: or, d’ailleurs;  

 

 



 

 

Függelék 

  

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszkö-

zöket valamint a hozzájuk tartozó francia nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten 

lehetőség van.  

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő:  

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök  

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök  

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök  

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök  

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök  

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök  

 

 

 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  
 

megszólítás  s’il vous / te plaît, pardon, monsieur, vous êtes bien 

le nouveau professeur d'anglais? monsieur je crois 

que nous nous connaissons  

köszönés, elköszönés  salut, bonjour monsieur, au revoir madame, à de-

main,  

à mardi, à ce soir, à bientôt, à plus tard, à tout à l’he-

ure,  

à un de ces jours  

bemutatás, bemutatkozás  c’est Luc, je te présente / je vous présente, permet-

tez-moi de vous présenter, tu connais sans doute 

déjà,  

moi, je m’appelle, je suis le frère de, je suis la per-

sonne qui a téléphoné ce matin, enchanté monsieur  

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés  c'est Marie-Jeanne à l'appareil  

au revoir, monsieur, alors à la prochaine fois  

szóbeli üdvözletküldés  transmets mes meilleures salutations / meilleurs so-

uvenirs à 

személyes levélben megszólítás és elbúcsúzás  cher Jean-Marc, chère Michèle  

bisous, grosses bises, à bientôt, je t’embrasse bien 

fort  

hivatalos levélben megszólítás és elbúcsúzás  Monsieur, / Madame,  

veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression 

de mes sentiments distingués  

érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás  ça va? vous allez bien? ça va mieux? qu'est-ce qui 

ne va pas? ça va (merveilleusement) bien / pas trop 

mal, je suis en pleine forme, ça pourrait aller mieux, 

ça ne va pas du tout, merci  

engedélykérés és arra reagálás  je peux? tu me permets / vous me permettez de,  

bien sűr (mais), je vous / t’en prie, si tu veux / vous 

voulez  

fais commes chez toi, ne vous gênez pas, je suis dés-

olé, c'est impossible  

köszönet és arra reagálás  merci beaucoup / infiniment, je vous remercie, ma-

dame,  



 

 

il n’y a pas de quoi, avec plaisir, je vous / t’en prie  

bocsánatkérés és arra reagálás  pardon, excuse-moi / excusez-moi, monsieur / ma-

dame  

je suis vraiment navré,  

ça ne fait rien, ce n'est pas grave, il n’y a pas de mal,  

je vous / t’en prie, n'en parlons plus, ne vous en fai-

tes pas  

 

gratuláció, jó kívánságok és arra reagálás  joyeux anniversaire, joyeuses fêtes de, bonne 

chance / soirée, bon voyage, passer de bonnes va-

cances, je te / vous félicite, toutes mes félécitations 

les plus sincères, merci beaucoup de tes / vos voeux, 

je te / vous remercie de, tu es / vous êtes gentil  

együttérzés és arra reagálás  je suis de tout coeur avec vous, nous partageons 

votre douleur 

 

 

  

 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

 

rokonszenv, ellenszenv  j'ai rarement vu quelq'un aussi désagréable,  

il est vraiment antipathique  

hála  je vous suis très reconnaissant  

sajnálkozás  je regrette, je suis vraiment désolé, je suis plus que 

navré  

öröm  je suis ravi, quel plaisir / quelle joie!  

elégedettség, elégedetlenség  content/triste, heureux/malheureux, agré-

able/désagréable, aller bien/mal  

csodálkozás  tiens, dis donc, vraiment? alors là! quelle surprise, 

pour une surprise c’est une surprise  

remény  j'espère, tu y crois? rien n'est perdu  

félelem  je suis très inquiet, j'ai peur, je crains  

bánat  je suis (très) triste / désespéré / abattu  

Bosszúság  mais enfin, ça alors, zut alors, mince  

 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

 

véleménykérés és arra reagálás  tu aimes? tu veux? tu trouves ça? ça te plait? à ton 

avis?  

qu’est-ce que tu en penses? ça s'est bien passé? qu-

elle est votre position? super, pas mal, pas trop 

intéressant, à mon avis, je pense que, c'était bien, 

mon opinion, c'est que  

valaki igazának az elismerése, nem elismerése  tu as raison, c'est justement / exactement ça,  

tu as tort, tu te trompes  

egyetértés, egyet nem értés  oui, d’accord, bien sűr, excellente idée, comme tu 

veux, je suis de ton avis, c'est exactement ce que je 

pense,  

(mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas 

question  

érdeklodés, érdektelenség  qu'est-ce qui t'arrive? raconte-moi, je suis curieux de 

savoir,  



 

 

ça ne m'intéresse pas trop, ce n'est pas mon prob-

lème, ça ne présente aucun intérêt  

tetszés, nem tetszés  j'aime beaucoup / un peu / pas du tout, j’adore / je 

déteste,  

je préfère, c’est bien, c’est génial, magnifique, il est 

sans intérêt ça me plaît pas mal, ça ne me plaît pas 

vraiment  

dicséret, kritika, szemrehányás  bravo, félicitation, chapeau, ce n'est pas tout à fait 

ça, ce n'est pas trop réussi, tu aurais pu faire mieux, 

mais c'est scandaleu x 

ellenvetés, ellenvetés visszautasitása  par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, or  

tout de même, surtout pas  

akarat, kívánság  je veux absolument, je refuse de, j'attache beaucoup, 

je tiens à, d'importance à, je voudrais bien que, j’ai-

merais, je souhaite, je serais content si, faites-moi le 

plaisir de, j'apprécierais que  

képesség, lehetőség  on peut, je suis capable de, il a toutes les qualités 

pour,  

il est possible, c'est faisable  

szükségesség, kötelezettség  vous devez, il faut absolument,  

il est indispensable, je me sens obligé  

ígéret  c'est promis, je te / vous promets, je m'engage à  

érdeklodés értékítélet, preferencia, érdeklodési kör 

iránt  

ça te / vous paraît, quelle est votre réaction à cela?  

lequel vous voulez? qu'est-ce qui vous intéresse 

dans la vie?  

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  
 

dolgok, személyek megnevezése  voilà,qui est-ce? qu’est-ce que c’est? comment est-

il?  

à quoi ça sert? ce (ne) sont (pas) mes amis / c'est 

mon chat, il (ne) sont (pas) sympas / il est noir, 

beau, mais cher, c'est quelque chose qui, c'est qu-

elqu'un qui,  

események leírása  cet après-midi, il y a une semaine, alors, moi, je lui 

dis, c'était, tu n'as jamais vu quelque chose de 

semblable  

információkérés, információadás  oů est-il? il (n’)est (pas) là, qu'est-ce que tu fais? je 

travaille,  

tu joues avec qui? je (ne) joue avec (pas) lui, quand 

est-ce  

qu’on va sortir? ce soir, pour aller à? je voudrais 

savoir si,  

dis-moi / dites-moi comment? c’est simple, tu vas / 

vous allez  

igenlő vagy nemleges válasz  oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet, pas tout 

à fait, pas du tout, aucun problème, cela n'est pas 

possible, c'est entendu, je ne peux pas vous dire 

cela  

válasz elutasítása  je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse 

ne me convient pas, je n'en ai pas la moindre idée  

tudás, nem tudás  je (ne) sais (pas), je (ne) peux (pas) te / vous dire  



 

 

bizonyosság, bizonytalanság  certainement, sűrement, sans (aucune) doute, ça me 

parait évident, peut-ętre, ça se peut, ça m'éton-

nerait, ce n'est pas si sűr que ça, je doute que cela 

soit vrai, rien ne le prouve  

ismerés, nem ismerés  je vois, je n'y vois pas trop clair, je ne sais pas de 

quoi tu parles, je ne vois pas ce que vous voulez 

dire  

emlékezés, nem emlékezés  je me rappelle, ça me fait penser  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  
 

kérés  je voudrais, s'il te / vous plaît  

tiltás, felszólítás  il est interdit, défense de fumer, .ne pas déranger,  

(ne) fais / faites (pas), veuillez patienter s.v.p, prière 

de ne pas faire du bruit, respectez les lieux  

segítségkérés és arra reagálás  peux-tu / pourriez-vous m'aider, je suis à toi / vous, 

je suis entierement a ta dispositiion  

javaslat és arra reagálás  j’ai une idée, pouvez- vous, voulez-vous, que diriez-

vous de, c’est une bonne idée, (mais...) avec plaisir, 

(mais...)  

kínálás és arra reagálás  tu veux? prenez-en encore, je veux bien, non, merci,  

tu es/vous ętes gentil, mais je n’ai plus faim  

meghívás és arra reagálás  tu viens? ça te dit? accepteriez-vous de? si nous 

faisions quelque chose ce soir?  

volontiers, malheureusement je ne peux pas, 

pourquoi pas  

reklamálás  c'est scandaleux, inacceptable, c'est inadmimissible  

tanácskérés, tanácsadás  tu devrais peut-ętre, à ta / votre place, je  

segítség felajánlása és arra reagálás  je peux t’ aider, puis-je vous être utile?puis-je faire 

qch pour vous? vous êtes vraiment aimable, merci 

monsieur  

ajánlat és arra reagálás  je te propose de, veux-tu que je...merci, je suis tres 

touché  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok  

visszakérdezés, ismétléskérés  c’est (bien) ça? peux-tu / pouvez-vous répéter  

nem értés  je ne comprends pas, je n'ai pas bien compris  

betűzés kérése, betűzés  comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile  

felkérés lassabb, hangosabb beszédre  parlez un peu plus lentement s.v.p.,  

un peu plus haut s.v.p.  

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, félbe-

szakítás  

écoute ça, figure-toi,selon moi, à ce propos, j'ajou-

terais, si vous voulez mon avis, excusez-moi de 

vous interrompre  

megerosítés  c'est celui qui? c'est tout? tu n'en veux vraiment 

pas?  

c'est bien ça? est-ce bien cela dont vous parlez?  

est-ce que j'ai bien compris?  

körülírás  je ne sais pas exactement ça, mais c'est quelque 

chose  

példa megnevezése  tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un 

exemple,  

c'est le cas de  

témaváltás  d'autre part, d'ailleurs, avez-vous vu? avez-vous en-

tendu? si on parlait d'autres choses, j'aimerais que 

l'on discute sur  

 



 

 

 

Helyi tanterv emelt szintre való felkészítéshez 

francia nyelvből 

Óraszámok: 

 

11. évfolyam: heti 2 óra 

12. évfolyam: heti 2 óra 

 
Az óra célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulóknak francia nyelvből emelt vagy közép szinten való érettségi vizsga 

letételére és középfokú nyelvvizsga megszerzésére. A konkrét tananyag minden esetben a csoportban tanulók igényeihez 

igazodik. A követelményrendszer magában foglalja az úgynevezett alapórai ( heti 3 óra ) ismereteket is és minden eset-

ben épít azokra. Fő feladat az eddig tanultak rendszerezése, bővítése és a különböző vizsgák feladattípusainak begya-

koroltatása. A leírtak alapja az 51/2012-es EMMI rendelet 3 számú melléklete. 

 
 

A követelmények az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint 

az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. Az idegen 

nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsga 

középszintje az A2-B1, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg. A francia nyelvet isko-

lánkban második idegen nyelvként tanulják a diákok, itt heti három óra esetében a 12. évfolyam 

végén az elvárt szint A2. Aki 11. és 12. évfolyamon választja a plusz két órát, képességeihez 

mérten B1 vagy B2 szintre tud előlépni.  

 

  Európa Tanács Érettségi vizsga 

C2 Mesterszint   

C1 Haladó szint   

B2 Középszint Emelt szint 

B1 Küszöbszint 
Középszint 

A2 Alapszint 

A1 Minimumszint   

Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása: 

 

B2 Megérti a változatos konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, követni 

tudja a hosszabb, összetettebb érveléseket is. Folyamatos és természetes módon tud a cél-

nyelven interakciót folytatni. Világos és részletes szöveget tud létrehozni különböző té-

mákról. Véleményét indokolni tudja, részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat. 

B1 Megérti a fontosabb információkat olyan egyszerű, hétköznapi szövegekben, amelyek 

gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). Képes külföldiek-

kel kommunikálni mindennapi helyzetekben. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni 

olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Be tud 

számolni eseményekről, élményeiről, érzelmeiről és törekvéseiről. Rövid magyarázatot 



 

 

tud fűzni eseményekhez, jelenségekhez, indokolni tud különböző álláspontokat és terve-

ket. 

A2 Megért olyan mondatokat és rövid szövegeket, amelyek az őt közvetlenül érintő terüle-

tekhez kapcsolódnak. Tud kommunikálni olyan mindennapi, begyakorolt helyzetekben, 

amelyekben egyszerű és közvetlen információcserére van szükség. Tud egyszerű nyelvi 

eszközöket használva beszélni önmagáról, családjáról és szűkebb környezetéről. 

  
 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető 

nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, ki-

fejezése és értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és 

olvasott szöveg értése, a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenysé-

gek az élet különböző területein – oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős 

tevékenységek – az egyén szükségleteinek megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommuni-

káció olyan képességekre és készségekre is támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az 

idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A nyelvhasználó tudásszintje változhat 

a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szö-

veg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-

kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök: A kommunikatív nyelvi kompetencia 

lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, valamint szocio- és inter-

kulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelvhasználónak el kell sa-

játítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kul-

túrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot.  

 

ALAPELVEK 

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei hatá-

rozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

 A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenység-

központú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során 

várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cse-

lekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. 

A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket vé-

geznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását 

teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a fel-

adatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszony-

lag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kul-

túrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás le-

het, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 



 

 

nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik 

a motivációt.  

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljá-

ról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommuniká-

ciós szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy java-

solni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szó-

tárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek 

segíthetik az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az 

önértékelés módszereit. A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének 

és kommunikációs szükségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevé-

kenységekben részt venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegysze-

rűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, cso-

portmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus 

használatát megtapasztalni.  

 

 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet kü-

lönböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szüksé-

gesek.  

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szö-

vegkompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készségeket, 

illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, a be-

szédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik.  

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az anya-

nyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például udvarias-

sági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szöveg, 

milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az interakció sza-

bályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció 

érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, 

amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.  

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 

  

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív 

attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák meg-

ismerése iránt.  



 

 

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást 

mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell 

a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon szá-

mukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának 

kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a 

köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat.  

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos 

problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel 

összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-

tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális is-

meretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. 

Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi 

órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése 

  

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs techno-

lógiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelv-

tanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biz-

tosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható 

közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményes-

ségét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus 

célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás 

kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stra-

tégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszere-

inek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, 

a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig 

tartó tanulás fontosságának felismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  

 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funk-

ciója, hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden év-

folyamon elsősorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívu-

mokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját ered-

ményeinek, eredményességének értékelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott ide-

gennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés 

területén az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. 



 

 

Visszajelzés a tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd 

jellemzi a nyelvtanuláshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová 

kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem for-

mális (órai munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például 

külön feladatokkal ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat.  

 

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉ-

NYEK  

ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  

 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya mód-

szertani újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába.  

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás 

középpontjában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes 

alkalmazását. Szükséges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani ap-

parátussal rendelkezzen (pl. egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök 

alkalmazása).  

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott cso-

port, mert így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani 

az egyéni vagy pármunkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoport-

munka során.  

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelv-

órákat olyan tanteremben tartani, ahol mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak 

rendelkezésre. Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehe-

tőség az órán elkészített tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. Legyen a 

teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak hoz-

záférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak 

stb. 
 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI  

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncep-

cionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a meg-

felelő tankönyvet, tankönyvcsaládot. A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha 

mindig az idegennyelvi kommunikáció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a 

Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szin-

tek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, és akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, 

és a tanulónak öröm tanulni vele. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy a tankönyv 

feleljen meg az életkori sajátosságoknak. Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében 

motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő.  
 

 

 

 

Célok 
 

A)KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 

 



 

 

 

1. Olvasott szöveg értése 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint 
 

Emelt szint 

 

1.1. Kész-

ségek 
A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák 

alkalmazásával a szövegben 

A vizsgázó képes az olvasási céloknak, 

illetve a feladatnak megfelelő straté-

giák alkalmazásával a szövegben 
 A2:  

 — a lényeget (a szöveg célját) megérteni,  

 — eseménysorokat követni,  

 — kulcsinformációkat megérteni,  

 B1:  

 — a gondolatmenet lényegét megérteni,  

 — véleményeket, érvelést nagy vonalakban követni,  

 — egyes részinformációkat kiszűrni.  

  B2: 

  — a gondolatmenetet követni, 

  — véleményeket, érvelést követni, 

  
— az információkat megfelelő részle-

tességgel megérteni, 
  — a szerző álláspontjára következtetni, 

  
— a szerző, illetve a szereplők érzése-

ire, érzelmeire következtetni. 
1.2. A szö-

veg jellem-

zői 
A vizsgarészben használt szöveg A vizsgán használt szöveg 

 — autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett,  

 — tartalma, szerkezete, nyelve világos,  

 
— tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklő-

désének,  

 
— megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét 

meghaladó ismeretekre,  

 
— kiválasztásakor a  

Témakörök című rész az irányadó,  

 
— autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, 

szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek 

megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához, 
 

 A2:  

 — rövid, egyszerű,  

 
— hétköznapi nyelven íródott, és főként gyakran használt szavakat és nyelvi 

szerkezeteket tartalmaz,  

 B1:  

 — rövid, tartalmilag és szerkezetileg világos,  

 — hétköznapi nyelven íródott.  

  B2: 

  
— hosszabb, nyelvileg és tartalmilag 

összetettebb, 
  — konkrét vagy elvont témájú. 
1.3. Szö-

vegfajták   

 — utasítások (pl. feliratok, használati utasítások),  

 — tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, menetrend, prospektus, műsorfüzet),  

 — levelek,  

 — újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport),  

 — ismeretterjesztő szövegek.  



 

 

  — publicisztikai írások. 

 

2. Nyelvhelyesség 

 
VIZSGASZINTEK 

 

 Középszint Emelt szint 
2.1. Kész-

ségek A vizsgázó képes A vizsgázó képes 

 A2:  

 
— az alapvető nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, ki-

egészítésére és létrehozására mondat- és szövegszinten,  

 B1:  

 
— gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére 

kiegészítésére és létrehozására szövegszinten.  

  B2: 

  
— változatos nyelvtani szerkezetek és le-

xikai egységek felismerésére, kiegészíté-

sére és létrehozására szövegszinten. 
2.2. A szö-

veg jellem-

zői 
A vizsgarészben használt szöveg vagy szövegrészlet A vizsgán használt szöveg 

 
— nehézségi foka alacsonyabb, mint az olvasott szöveg megértését mérő fel-

adatoknál,  

 — autentikus, esetleg szerkesztett,  

 — tartalma, szerkezete, nyelve világos,  

 
— tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdek-

lődésének,  

 
— megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szint-

jét meghaladó ismeretekre,  

 
— kiválasztásakor a  

Témakörök című rész az irányadó,  

 

— autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, 

szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; 

ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásá-

hoz, 

 

 A2:  

 — rövid, egyszerű,  

 
— hétköznapi nyelven íródott, és főként gyakran használt szavakat és nyelvi 

szerkezeteket tartalmaz,  

 B1:  

 — rövid, tartalmilag és szerkezetileg világos,  

 — hétköznapi nyelven íródott.  

  B2: 

  
— hosszabb, nyelvileg és tartalmilag 

összetettebb, 
  — konkrét vagy elvont témájú. 

 

 

3. Hallott szöveg értése 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 
3.1. 

Készsé-

gek 

A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák al-

kalmazásával a szöveg 

A vizsgázó képes az értési céloknak, 

illetve a feladatnak megfelelő straté-

giák alkalmazásával a szöveg 
 A2:  

 — témáját felismerni,  

 — lényegét megérteni,  

 — kulcsfontosságú szavait megérteni,  



 

 

 — legalapvetőbb adatszerű információit kiszűrni,  

 B1:  

 — gondolatmenetét nagy vonalakban követni,  

 — egyes tényszerű részinformációkat megérteni.  

  B2: 

  
— gondolatmenetét részleteiben is 

követni, 

  
— megértésén túl a szövegkörnyezet-

ből következtetni az egyes beszélők 

álláspontjára, 

  
— megértésén túl a szövegkörnyezet-

ből következtetni a beszélők érzelme-

ire és egymáshoz való viszonyára. 
3.2. A 

szöveg 

jellemzői 
A vizsgarészben használt szöveg A vizsgarészben használt szöveg 

 — autentikus vagy autentikus hangzású (stúdiófelvétel),  

 
— tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános érdeklődésé-

nek,  

 
— megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi szintjét 

meghaladó ismeretekre,  

 
— kiválasztásakor a  

Témakörök című rész az irányadó,  

 — anyanyelvi beszélők közvetítésével hangzik el,  

 — egy vagy több beszélő közvetítésével hangzik el,  

 — akusztikai minősége kifogástalan,  

 — hossza és tartalma nem terheli meg feleslegesen a vizsgázó memóriáját,  

 
— autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezéseket, szer-

kezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizsgaszinten; ezek meg-

értése azonban nem szükséges az adott feladat sikeres megoldásához, 
 

 A2:  

 
— hétköznapi nyelven hangzik el, szinte kizárólag gyakran használt szavakat és 

nyelvi szerkezeteket tartalmaz,  

 — lassú, de még normál beszédtempójú,  

 — a standard kiejtés(ek)nek megfelelő,  

 — tisztán artikulált,  

 — tartalmilag kifejezetten egyszerű.  

 B1:  

 
— hétköznapi nyelven hangzik el, alapvetően gyakran használt nyelvtani szerke-

zetekből és lexikai elemekből építkezik,  

 — normál tempójú,  

 — a standard kiejtés(ek)hez közel álló,  

 — tartamilag és szerkezetileg mérsékelten összetett.  

  B2: 

  
— változatos nyelvtani szerkezetek-

ből és lexikai elemekből építkező, 

  
— természetes, a szöveg jellegének 

megfelelően változatos tempójú, 

  
— tartalmilag és szerkezetileg össze-

tett. 
3.3. Szö-

vegfajták 
— közérdekű bejelentések, közlemények (pl. pályaudvaron, repülőtéren, áruház-

ban),  

 
— rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok: útin-

formáció, nyitva tartás, menetrend),  

 — utasítások (pl. utcán, repülőtéren, pályaudvaron),  

 
— médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid 

hír),  

 — beszélgetések, telefonbeszélgetések,  

 — műsorrészletek,  



 

 

 — riportok, interjúk,  

 — beszámolók.  

  
— általános érdeklődésre számot tartó 

témáról szóló ismeretterjesztő szöve-

gek. 
 

 

4. Íráskészség 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 
4.1. Kész-

ségek A vizsgázó képes A vizsgázó képes 

 
— a feladatban megadott kommunikációs szándékokat megva-

lósítani (lásd a  

Kommunikációs helyzetek és szándékok című részt), 
 

 
— a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni (lásd a  

Témakörök című részt),  

 A2:  

 
— a személyével, illetve közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról írni,  

 — az adott témáról egyszerű kifejezéseket használva írni,  

 — egyszerű mondatokból álló rövid, összefüggő szöveget írni,  

 
— a szöveg mondatai között lévő alapvető logikai kapcsolato-

kat egyszerű nyelvi eszközökkel (pl. a leggyakrabban használt 

kötőszavakkal) kifejezni, 
 

 
— néhány egyszerű szerkezetet és alapvető helyesírási szabályt 

úgy használni, hogy a hibák ellenére érthető legyen a mondani-

való, 
 

 B1:  

 

 
— ismert, köznapi témákról írni és véleményét 

is megfogalmazni, 
 — meglévő szókincsét változatosan használni,  

 
— a szöveget megfelelően felépíteni és tagolni, 

a logikai viszonyok kifejezését szolgáló nyelvi 

eszközöket alkalmazni, 
 

 
— a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a 

címzetthez való viszonyának megfelelő stílust és 

hangnemet, választani, 
 

 
— az adott szövegfajta formai sajátosságainak 

megfelelő írásművet létrehozni,  

 
— egyszerű nyelvtani szerkezeteket, nyelvi for-

dulatokat és a helyesírási szabályokat általában 

biztonsággal alkalmazni. 
 

  B2: 

  
— a megadott témákat általános nézőpontból is tár-

gyalni, 

  
— álláspontját viszonylag árnyaltan, érvelését rend-

szerzetten kifejteni, 

  
— a nyelvi eszközök széles skálájának változatos alkal-

mazásával összefüggő, megfelelően tagolt, logikusan 

felépített szöveget létrehozni, 

  
— a nyelvtani struktúrákat valamint a helyesírás szabá-

lyait rendszerszerű hibák nélkül, nagy biztonsággal al-

kalmazni. 

4.2. Szövegfajták — rövid, személyes jellegű közlés (pl. üzenet, 

naplóbejegyzés),  

 — üdvözlőlap,  

 — meghívó,  

 
— magánjellegű vagy intézménynek (pl. nyelv-

iskolának) szóló levél.  



 

 

  — olvasói levél, 

  — cikk (diák)újság számára. 

 

 

5. Beszédkészség 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 
5.1. 

Készsé-

gek 
A vizsgázó képes A vizsgázó képes 

 
— a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő 

kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd a  

Kommunikációs helyzetek és szándékok című részt), 
 

 
— a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt venni (lásd a  

Témakörök című részt),  

 
— a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan 

alkalmazni (pl. beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni),  

 A2:  

 
— saját magáról és közvetlen környezetéről egyszerű, begyakorolt 

nyelvi eszközökkel röviden és többnyire érthetően megnyilatkozni,  

 — egyszerű, rutinszerű beszélgetésekben részt venni,  

 
— kiszámítható, mindennapi helyzetekben szokásos feladatokat meg-

oldani (pl. vásárlás),  

 
— érezhető akcentusa és esetenként akadozó beszédtempója ellenére 

többnyire érthetően beszélni,  

 B1:  

 
— az egyszerű nyelvi eszközök széles skáláját rugalmasan használni, 

és ezzel mondanivalójának nagy részét egyszerűen kifejezni,  

 — ismerős témáról folyó társalgásban részt venni,  

 
— kevésbé begyakorolt mindennapi helyzetekben felmerülő felada-

tokat megoldani,  

 
— viszonylag folyékonyan elmondani egy történetet, beszámolni él-

ményeiről és érzéseiről,  

 
— érezhető akcentusa és esetleg lassú beszédtempója ellenére érthe-

tően beszélni.  

  B2: 

  
— folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a 

nyelvet, 

  
— gondolatait, álláspontját következetesen, folya-

matosan kifejteni, 

  
— a megadott témákat általánosabb nézőpontból is 

tárgyalni, 

  
— folyamatosan és természetesen részt venni a kü-

lönböző témájú társalgásokban, 

  
— bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó 

feladatokat sikeresen megoldani, 
  — elmagyarázni álláspontját, világosan érvelni, 

  
— enyhe akcentusa ellenére természetes kiejtéssel, 

hanglejtéssel és normál beszédtempóban beszélni. 

 

B)Tanévekre bontott követelmények, témakörök 
 

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok min-

den vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követel-

ményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz 

külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak. 

 

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. 

 



 

 

   A feldolgozáshoz 

szükséges óra-

szám 

TÉMAKÖR 
 VIZSGASZINTEK 

 

   11. évfolyam 

 

 Középszint 
 

Emelt szint 
 

  12 óra 1. Személyes vo-

natkozások, csa-

lád 

 
— A vizsgázó személye, életrajza, életének fon-

tos állomásai (fordulópontjai)  

    
 
— Családi élet, családi kapcsolatok — A család szerepe az egyén és a társa-

dalom életében 
    

 
— A családi élet mindennapjai, otthoni teendők — Családi munkamegosztás, szerepek a 

családban, generációk együttélése 
   

 

 — Személyes tervek 

 

 

 

 

  15 óra 2. Ember és társa-

dalom 
 
— A másik ember külső és belső jellemzése  

   
 

 

— Baráti kör 
— Az emberi kapcsolatok minősége, 

fontossága (barátság, szerelem, házas-

ság) 
    

 — A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel 
— Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizen-

évesek útkeresése 
    

 
— Női és férfi szerepek — Előítéletek, társadalmi problémák és 

azok kezelése 
    

 
— Ünnepek, családi ünnepek — Az ünnepek fontossága az egyén és a 

társadalom életében 
    

 
— Öltözködés, divat — Az öltözködés mint a társadalmi ho-

vatartozás kifejezése 
     — Vásárlás, szolgáltatások (posta) — A fogyasztói társadalom, reklámok 

   

 

 — Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között 

 

 

 

— Társadalmi viselkedésformák 

 

  15 óra 
3. Környezetünk  — Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakó-

szoba, a lakás, a ház bemutatása)  

    
 — A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek 
— A lakóhely és környéke fejlődésének 

problémái 
     — A városi és a vidéki élet összehasonlítása  

     — Növények és állatok a környezetünkben — A természet és az ember harmóniája 

   
 

 — Környezetvédelem a szűkebb környezetünk-

ben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a termé-

szet megóvásáért? 

— A környezetvédelem lehetőségei és 

problémái 

    
 — Időjárás 

  

   
4. Az iskola  — Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

pl. szakmai képzés, tagozat) 
— Iskolatípusok és iskolarendszer Ma-

gyarországon és más országokban 
  15 óra  

 — Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanul-

mányi munka  

    
 — A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága  

   

 

—  — Az iskolai élet tanuláson kívüli esemé-

nyei, iskolai hagyományok 

 

 

 

 

— Hasonló események és hagyományok 

külföldi iskolákban 

 

   

5. A munka világa 

 — Diákmunka, nyári munkavállalás 

-    Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás 

 -  Állásinterjú 

-    Önéletrajz 

  



 

 

  15 óra  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 

 

 

 
— A munkavállalás körülményei, lehe-

tőségei itthon és más országokban, di-

vatszakmák 

  16 óra 1.. Életmód  — Napirend, időbeosztás  

   
 

 — Az egészséges életmód (a helyes és a helyte-

len táplálkozás, a testmozgás szerepe az egész-

ség megőrzésében, testápolás) 
 

    
 
— Étkezési szokások a családban — Az étkezési szokások hazánkban és 

más országokban 
    

 
— Ételek, kedvenc ételek — Ételspecialitások hazánkban és más 

országokban 
    

 — Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyors-

éttermekben 
— A kulturált étkezés feltételei, fontos-

sága 
     — Gyakori betegségek, sérülések, baleset — A szenvedélybetegségek 

    
 — Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-

zak) — A gyógyítás egyéb módjai 

  16 óra 2. Szabadidő, mű-

velődés, szórako-

zás 

 
— Szabadidős elfoglaltságok, hobbik — Szín-

ház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

— A szabadidő jelentősége az ember 

életében — A művészet szerepe a min-

dennapokban 
    

 
— Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport — Szabadidősport, élsport, veszélyes 

sportok 
    

 — Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, inter-

net 
— A könyvek, a média és az internet 

szerepe, hatásai 
   

 
 — Kulturális események 

 

 
 

  16 óra 3. Utazás, turiz-

mus 
 — A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés 
— A motorizáció hatása a környezetre 

és a társadalomra 
     — Nyaralás itthon, illetve külföldön  

    
 — Utazási előkészületek, egy utazás megterve-

zése, megszervezése — Az idegenforgalom jelentősége 

   

 

 — Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrá-

nyai 

 

 

 

  16 óra 4. Tudomány és 

technika 
 
— Népszerű tudományok, ismeretterjesztés  

   
 

 
— A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben 

— A tudományos és technikai fejlődés 

pozitív és negatív hatása a társadalomra, 

az emberiségre 
  

 

C)KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

 

1. Kommunikációs helyzetek 

 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szó-

ban és/vagy írásban mindkét szinten. 
Helyzet Szerep 
Áruházban, üzletben, piacon vevő 
Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 



 

 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 
Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 
Ifjúsági szálláson, kempingben, panzióban, szállodában vendég 
Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy társaság 

tagja 
Országhatáron turista 
Orvosnál beteg, kísérő 
Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógy-

szertár stb.) ügyfél 

Szünidei munkahelyen munkavállaló 
Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 
Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 
Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) utas, útitárs 

  

  

 

A kommunikációs szándékok listája 

 

A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a kö-

zépszintű vizsgán elvárható. A lista a Kerettantervben felsorolt kommunikációs szándékokra 

épül.  

 

A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a kö-

zépszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg megvalósíta-

nia, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Például a hála lehetséges 

kifejezése középszinten: Merci beaucoup / Merci Madame; emelt szinten: Je vous remercie 

Madame / Monsieur stb. 

 

 

 

1.  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

 
Kommunikációs szándékok Példa 
Megszólítás és arra reagálás S’il vous plaît, pardon Madame / Monsieur, Madame, / Monsieur. S’il te laît. Oui? 

Köszönés, elköszönés és arra reagálás Bonjour Paul / Madame / Monsieur. Bonjour. Ça va? Au revoir madame / monsieur. Salut, 

ça va? Ça va. A demain Paul. 
Bemutatkozás, bemutatás és ezekre rea-

gálás 
Je m’appelle..., je suis... Bonjour... Salut. C’est ..., je te / vous présente..., permettez-moi 

de vous présenter... — Enchanté(e) Madame / Monsieur... 
Telefonbeszélgetésnél megszólítás, be-

mutatkozás, más személy kérése, elkö-

szönés és ezekre reagálás 

Bonjour Paul / Madame / Monsieur. C’est Dominique ŕ l’appareil. Pierre est lá? Est-ce 

que je peux parler ŕ Pierre, s.v.p.? Je vous / te le passe. Il n’est pas lŕ, vous lui laissez un 

message? Alors ŕ la rochaine fois, au revoir, Paul / Madame / Monsieur. 

Magán- és hivatalos levélben megszólí-

tás, elbúcsúzás 

Cher Paul, Chčre Lucie, ... Grosses bises, ŕ bientőt, ton ami, je t’embrasse bien fort. 

Monsieur, Madame, ... Veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes senti-

ments distingués. 
Szóbeli üdvözletküldés Mes meilleures pensées ŕ Paul. 
Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Comment allez-vous? Ça va. Et vous? Ça va? Ça va. 

Köszönet és arra reagálás Merci beaucoup, je vous remercie, Madame / Monsieur. Il n’y a pas de quoi, avec plaisir, 

je vous / t’en prie. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Pardon, excuse-moi / excusez-moi, Madame / Monsieur. Ça ne fait rien, je vous / t’en prie, 

Madame / Monsieur. 

Gratuláció, jókívánságok és azokra rea-

gálás 

Joyeux anniversaire, bonne fęte de, bon voyage, je te / vous félicite, toutes mes félécitati-

ons. Merci beaucoup de tes / vos voeux, je te / vous remercie de, tu es / vous ętes (vrai-

ment) gentil. 

2.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

 



 

 

Kommunikációs szándé-

kok Példa 

Hála Je vous suis trčs reconnaissant(e). 
Sajnálkozás, csalódottság Je regrette, je suis vraiment désolé(e). Je suis tout étonné(e), je m’y attendais pas. 
Öröm Je suis ravi, quel plaisir / quelle joie 

Rokonszenv, ellenszenv J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi agréable / désagréable. Il est vraiment sympathi sympathique / anti-

pathique. 
Elégedettség, elégedetlen-

ség Je suis content / trčs heureux, c’est trčs bien. Je ne suis pas trčs content, ce n’est pas trop bien. 

Csodálkozás Tiens, dis donc, vraiment? Alors lŕ! Quelle surprise! 
Remény J’espčre, tu y crois? 
Félelem, aggodalom Je suis trčs inquiet, j’ai peur, je crains. 
Bánat, elkeseredés Je suis (trčs) triste /désespéré(e). 
Bosszúság Mais enfin! Ça alors! Alors, lá! 
Együttérzés Je suis de tout coeur avec vous, nous partageons votre douleur. 
3.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

 
Kommunikációs szandékok Példa 
Véleménykérés és arra reagálás, véle-

ménynyilvánítás 
Tu aimes / veux? Ça te plait? Qu’est-ce que vous en pensez? Super, pas mal / trop intéressant, 

je préfére, j’adore / je déteste, ŕ mon avis, je pense que... 

Érdeklődés, érdektelenség Qu’est-ce qui vous / t’arrive? Qu’est-ce qu’il y a? Raconte-moi... Ça ne m’intéresse pas trop, 

ce n’est pas mon problčme. 

Tetszés, nem tetszés J’aime beaucoup /je n’aime pas du tout, j’adore / je déteste, c’est trčs bien, ça me plait pas 

mal, ça ne me plait pas trop. 
Valaki igazának elismerése, el nem is-

merése 
Tu as / vous avez raison, c’est justement / exactement ça. Tu as / vous avez tort, tu te trompes, 

ce n’est pas du tout ça. 

Egyetértés, egyet nem értés Oui, d’accord, bien sűr, comme tu veux, je suis de ton / votre avis, c’est exactement ce que 

je pense. (Mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question. 
Helyeslés, rosszallás Excellente idée. Alors lŕ, c’est trés mauvais / mal. 
Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása Par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, tout de méme, surtout pas. 
Elismerés kifejezése, dicséret, és arra 

reagálás 
C’est bien / pas mal / génial, je le trouve magnifique, j’aime beaucoup, ça me plaît bien, 

bravo, félicitation, je vous félicite. 
Közömbösség Ça m’est égal, cela n’a pas d’importance, comme vous voulez. 
Ígéret C’est promis, je te / vous promets 

Akarat, szándék, terv Je veux absolument, je tiens ŕ..., je refuse de..., on pense..., on projette..., on a I’intention 

de..., 
Kívánság, óhaj Je voudrais bien, j’aimerais, je souhaite que....., je serais content si... 
Képesség, lehetőség, szükségesség, 

kötelezettség 
On peut, je suis capable de..., il est possible, c’est faisable. Vous devez, il faut absolument, 

il est indispensable. 
Bizonyosság, bizonytalanság Tout ŕ fait, certainement / je ne sais as, eut-ętre. 
Preferencia, érdeklődési kör kifeje-

zése, ill. érdeklődés ezek iránt 
Ça te / vous paraît...? Quelle est votre réaction ŕ cela? Lequel vous voulez? Qu’est-ce qui 

vous intéresse dans la vie? 

Kritika, szemrehányás Il est sans intéręt, ça ne me plait pas vraiment, ce n’est pas trop réussi, c’est nul. Mais c’est 

scandaleux! 

 

4.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

 
Kommunikációs 

szándékok Példa 

Dolgok, szemé-

lyek megneve-

zése 
Voilŕ, ce (ne) sont (pas) mes amis / c’est mon chat. 

Dolgok, esemé-

nyek leírása 
Ils (ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c’est quelque chose qui, c’est quelqu’un qui, ça sert ŕ... 

Cet a aprčs-midi, il y a une semaine. C’était... Alors, moi, je lui dis... 

Információkérés Comment t’appelles-tu? Qu’est-ce que tu fais? Qui était-ce? Oů est-il? Pourquoi n’est-il pas venu? Ça coűte 

combien? Ça commence á quelle heure? Je voudrais savoir si..., Dis-moi / dites-moi comment? 
Tudás, nem tudás Je (ne) sais (pas), je (ne) eux (pas) te / vous dire. 
Igenlő vagy nem-

leges válasz 
Oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet / pas tout ŕ fait, aucun problčme / pas du tout, c’est entendu / cela 

n’est pas possible, je ne peux pas vous dire cela. 
Válaszadás eluta-

sítása Je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me convient pas, je n’en ai pas la moindre idée. 



 

 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 
Certainement, sűrement, sans (aucune) doute, ça me parait évident, peutętre, ça se peut, ça m’étonnerait, ce n’est 

pas si sűr que ça, je doute que cela soit vrai, rien ne le prouve. 
Ismerés, nem is-

merés Je vois, je ne vois pas ce que vous voulez dire / de uoi tu parles. 

Feltételezés Je suppose. 
Emlékezés, nem 

emlékezés Je me rappelle, ça me fait penser... 

Indoklás (ok, cél) Parce que, our que... 
 

5.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  

 
Kommunikációs szándé-

kok Példa 

Kérés, kívánság Je voudrais, s’il te / vous plaît. 

Felszólítás, tiltás, parancs Il est interdit / défense de..., (ne) fais / faites (pas), veuillez patienter, s.v.p, pričre de ne pas faire..., 

respectez... 

Javaslat és arra reagálás J’ai une idée, pourriez-vous..., voulez-vous..., que diriez-vous de..., c’est une bonne idée, (mais...) avec 

plaisir, (mais...) 
Rendelés S’il vous plaît, je voudrais... Est-ce que je pourrais avoir...? Pourriez-vous m’apporter...? 

Meghívás és arra reagálás Tu viens? Ça te dit? Accepteriez-vous de? Si on faisait qch ce soir? Volontiers, malheureusement je ne 

peux pas, pourquoi pas. 
Kínálás és arra reagálás Tu veux? Prenez-en encore... Je veux bien, non, merci. Tu es / vous ętes gentil, mais ... 
Reklamálás C’est scandaleux / inacceptable / inadmimissible. 
Tanácskérés, tanácsadás Tu devrais/vous devriez peut-étre, á ta/votre place, je... 
Figyelmeztetés Attention! 
Engedély kérése, meg-

adása, megtagadása 
Je peux.....? Tu me permets / vous me permettez de...? Je vous / t’en prie. Bien sűr, (Madame / Monsieur), 

si tu veux / vous voulez. Non, vous ne pouvez pas..... 
Segítségkérés és arra rea-

gálás S’il vous / te plaît. Merci beaucoup. 

Segítség felajánlása és 

arra reagálás Je te propose de..., veux-tu que je... Merci, (Madame / Monsieur), je suis trčs touché. 

 

6.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)  

 
Kommunikációs szándékok Példa 
Visszakérdezés, ismétléskérés C’est (bien) ça? Peux-tu / pouvez-vous répéter. 
Nem értés Pardon, je ne comprends pas, je n’ai as bien compris. 
Betűzés kérése, betűzés Comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile... 
Felkérés lassabb, hangosabb be-

szédre Parlez un peu plus lentement / haut, s.v.p. 

Beszélési szándék jelzése Čcoute / écoutez ça. 
Téma bevezetése Je pense, ŕ mon avis, ŕ ce propos, j’ajouterais, si vous voulez mon avis. 
Témaváltás Avez-vous vu? Avez-vous entendu? Si on parlait d’autres choses. 
Félbeszakítás Excusez-moi de vous interrompre. 

Megerősítés, igazolás C’est bien ça? Est-ce que j’ai bien compris? C’est celui qui? C’est tout? Tu n’en veux vraiment 

pas? 
Körülírás Je ne sais pas exactement ça, mais c’est quelque chose. 
Példa megnevezése Tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple, c’est le cas de... 
Beszélgetés lezárása D’accord, c’est entendu. 
 

D)NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 
VIZSGASZINTEK 

Középszint ( 11. évfolyam végén elvárt  szint B1) 
Emelt szint ( 12. évfolyam végén elvárt 

szint B1-B2 ) 
A vizsgázó A vizsgázó 
A2:  



 

 

— általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkeze-

teket szóban és írásban,  

— rendszeresen elkövethet nyelvtani hibákat és nyelvhasználatában 

erősen érezhetők az anyanyelv hatásai,  

— a hibák ellenére többnyire érthetően fejezi ki kommunikációs szán-

dékait,  

B1:  
— megérti és helyesen használja az egyszerű szerkezeteket szóban és 

írásban,  

— ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál,  
— az esetleg előforduló hibák és az érezhető anyanyelvi hatás ellenére 

érthetően fejezi ki gondolatait, kommunikációs szándékait.  

 B2: 

 
— változatos szerkezeteket is megért és használ szóban és 

írásban, 

 
— viszonylag nagy biztonsággal használja a nyelvtani szer-

kezeteket, és közben nem követ el rendszerszerű hibát, 

 
— szükség esetén mondanivalóját képes önállóan helyesbí-

teni, pontosítani, 
 — árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait. 

 

  

A középszintű és emelt szintű követelmények egy táblázatban jelennek meg. A csak  

emelt szinten elvárt szerkezeteket csillag (*) jelzi.  

 

Emelt szinten a mai francia köznyelvben előforduló valamennyi nyelvi szerkezet ismerete a 

felismerés szintjén várható el.  
1. La présentation  
les présentateurs c’est / ce sont, (le) voici / (la) voilŕ, 
 il y a, il est 
la focalisation c’est ... qui / c’est ... que, 
 ce qui... c’est / ce que... c’est, 

 c’est ce que / c’est ce qui, 

 voilŕ ce que/ voilŕ ce qui 

2. La personne  
les pronoms personnels „sujets” du verbe je, tu / vous, il / elle, ils / elles, on, nous 
les pronoms personnels de forme tonique moi, toi, lui, elle... 
 impératif, affirmatif / négatif 
les pronoms personnels „ compléments „ du verbe me, te, nous, vous, le, l’, la, les lui, leur 
les ronoms „adverbiaux” y, en 
3. L’actualisation du nom commun  
l’article défini le genre et le nombre des noms 
 le, l’, la, les + nom commun 

 
article contracté du / des, au / aux 

 

 

 

 
l’article indéfini un, une, des + nom commun 
l’article „zéro” article „zéro” + nom commun 
la désignation ce, cet, cette, ces + nom commun 
 celui / celle / ceux / celles de + nom 

 celui qui / celui que etc. 
la dépendance mon ma mes, etc. + nom commun 
 le mien, la mienne, les miens, les miennes, etc. 
la quantification du, de l’, de la + nom non dénombrable 
 assez / beaucoup / peu de + nom quelques + nom dénombrable 



 

 

 
autant / plus / moins de + nom commun le plus / moins de + nom 

commun 
4. L’affirmation et la négation oui, non, si, n’est-ce pas? 

 
ne pas, ne... ni... ni, ne... pas... non plus, ne... jamais, jamais / tou-

jours, 

 
ne... pas / ne... plus, ne... plus jamais, encore / toujours, pas tou-

jours / toujours pas, 
 ne... pas encore, déjŕ / pas encore quelqu’un / n’importe qui*, 

 ne... personne 

 quelque chose / n’importe quoi* 

 ne... rien, tout, tous, toutes, chacun* 

 quelque part / n’importe oů* / partout 

 ne... nulle part 

 ne... que, seulement 

 sauf, excepté 
5. L’interrogation et la forme interrogative est-ce que...? 
 qui / que...? 

 qui est-ce qui / qui est-ce que...? 

 qu’est-ce qui / qu’est-ce que...? 

 inversion verbe-sujet 
L’interrogation indirecte et le disocurs indirect discours indirect 
 „concordance” des temps 

 dire que 

 demander si, 

 demander qui / oů / quand / comment, 

 demander ce qui / ce que, 

 demander de + infinitif 

 demander que + subjonctif* 

6. La qualification  
la détermination du nom par le complément du nom N1 de N2 (le fils du pharmacien) 
la détermination du nom par l’adejctif qualificatif adejctif qualificatif: genre et nombre 
 adverbes en „ -ment 

 comparatif, superlatif 
la qualification par les relatives les propositions relatives 
 qui, que, ou, dont 

 auquel, ŕ laquelle, auxquels, auxquelles, etc.* 

 les relatives et l’indicatif 

 les relatives et le subjonctif* 
7. La situation dans l’espace ou? ici, lŕ, lŕ-bas, ŕ / chez, 
 article contracté au / aux 

 au, aux, dans, sur, par, de + nom de lieu 

 pour + nom de lieu 

 entre... et... 

 jusqu’ŕ + nom de lieu 

 en / y (pronoms de reprise d’un lieu) 

8. La situation dans le temps et la vision du procés  
les indicateurs de temps liés ŕ l’énonciation (déictiques) hier, aujourd’hui, demain 
 il y a + expression de la durée 

 dans + expression de la durée 

 depuis + date fixe 

 depuis + expression de la durée 
les indicatuers temporels non liés ŕ l’énonciation (non déictiques) il y a... que 
 en / pendant 

 en + date ou époque 



 

 

 á + époque 

 le + date 

 ŕ partir de / dčs* / depuis 

 avant / aprčs 
les autres marqueurs temporels: les adverbes et les rarement, toujours, souvent, quelquefois, une fois 
conjonctions temporels, le gérondif, les propositions tout ŕ coup, alors, et puis, etc. 
participales ŕ valeur temporelle* en + participe présent 
 tout en + participe présent* 

 (une fois) le travail terminé... 

 quand, lorsque* 

 avant que, pendant que, aprčs que 

 jusqu’ŕ ce que 

 chaque fois que*, si + présent 

les valeurs et les emplois des temps de l’indicatif 
présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait (le systčme 

hypothétique: si + imparfait), passé simple*, futur simple, futur 

antérieur* 
les valeurs et emplois des autres modes valeurs et emplois du conditionnel 
 valeurs et emplois du subjonctif 
le verbe et ses modificateurs les verbes modaux: 
 pouvoir, vouloir, devoir, savoir + infinitif 

 il est possible de + infinitif, il est vraisemblable que* 

 adverbes de maničre, qualité, quantité 

 plus / autant / moins que 

 le plus / le moins 

9. Argumentation et opérations logiques  
l’explication cause / conséquence pourquoi? parce que 
 si... c’est que*, car* 

 ŕ cause de, grace ŕ 

 comme 

 sous prétexte de* / que* 

 étant donné que* / vu que* 

 puisque 

 d’oů* 

 c’est pour cela que, c’est pourquoi 

 alors, donc 

 par conséquent* 

 si, tellement, tant*... que (consécutive) 

 pour + infinitif / pour que + subjonctif de sorte que* + subjonctif 
l’explication téléologique bien que + subjonctif, quoique* 
 tandis que, alors que* 

 mais, en revanche*, par contre 
l’opposition et la concession malgré 
 au lieu de 

 avoir beau + infinitif* 

 cependant, toutefois* 

 d’abord, ensuite, enfin 

 d’une part, d’autre part 

 par ailleurs* 
les traces argumentatives et les mots du discours en effet* 
 quand męme, tout de męme* 

 d’ailleurs, pourtant 

 en tout cas, de toute facon 

 du moins, au moins 



 

 

10. L’approche sémantique du procčs le factitif 
 la voix passive 

 

 

2. Szókincs 

 
VIZSGASZINTEK 
Középszint Emelt szint 
A vizsgázó A vizsgázó 
A2:  
— megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommu-

nikálni tudjon begyakorolt helyzetekben,  

B1:  
— megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommu-

nikálni tudjon a legtöbb olyan témában, amely összefügg sa-

ját mindennapi életével, 
 

— jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha még elő-

fordulhatnak nagyobb hibák,  

— a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem mindig ta-

lálja meg a legmegfelelőbb kifejezőeszközt.  

 B2: 

 
— megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommunikálni tud-

jon változatos helyzetekben, illetve elvont témákról, 

 
— a változatos nyelvi, lexikai elemek közül általában ki tudja válasz-

tani a kommunikációs célnak legmegfelelőbbet; szükség esetén néha 

körülírást alkalmaz, 
 — kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a kommunikációt. 

 

 

 
 

   

 

   

HELYI TANTERV  FRANCIA nyelvből – öt évfolyamos nyelvi előké-
szítő osztály, második  idegen nyelv 

 
 

A helyi tantev alapja az 51 / 2012-es EMMI rendelet. 

 
 
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értel-

mezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 

szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszko-

dik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  



 

 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismerete-

ket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelv-

használónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 

az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során re-

ceptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerül-

hetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremt-

hetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az auto-

nóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-

lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-

teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége 

önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtanköny-

vek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségletei-

nek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 

lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 

módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és 

alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 



 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a vi-

lágról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, ame-

lyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkom-

petencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, di-

alektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inter-

akció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezé-

sére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat ab-

ban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fon-

tos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kap-

csolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problé-

máját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel össz-

hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja 

a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 



 

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák fel-

használásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-

latra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáfé-

rést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítá-

sára: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-

működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának fel-

ismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, 

hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon első-

sorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak 

hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének érté-

kelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanu-

lónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz 

való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpont-

jában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szük-

séges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. 

egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert 

így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pár-

munkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 



 

 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat 

olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 

Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, és akkor jó, ha a 

tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni vele. Lényeges szempont lehet a kiválasztás-

ban, hogy a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló  esetenként 

speciális   igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

 

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 

 

A NAT lehetővé teszi az élő idegen nyelv magasabb szintű  oktatását is a helyi tantervben 

meghatározott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb óraszámban, hogy a tanu-

lók igényeik szerint emelt szintű érettségi vizsgát is tehessenek. 
 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 
0. évf -

nyk 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Francia, 2. idegen nyelv 6 3 3 5 5 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

 

Ezeknél az osztálytípusoknál a törvény előírja, hogy a tanulók legalább ötven százaléka a tanul-

mányok befejezéséig második idegen nyelvből is tegyen le B2 szintű államilag elismert nyelvvizs-

gát vagy  emelt szintű érettségi vizsgát. 

 

A minimálisan elérendő szintek a következők: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. (9. Nyk)évfolyam 

Az öt évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Van-

nak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába jártak, és olyanok 

is vannak, akik a kötelező óraszámban tanulták a nyelvet három évig és olyanok is, akik nem tanultak 

nyelvet. Ugyanakkor olyan életkorba lépnek, amikor jelentősen felgyorsulhat a nyelvtanulás sebessége. 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az elkövetkező öt év tanulmányai szilárd alapokra épüljenek. Ha az 

iskola lehetőségei megengedik, hogy több csoportot indítsanak egy nyelvből, akkor a különböző szintű 

tudással érkező tanulókat különböző tanulócsoportokba érdemes osztani. Mindenképpen fontos azonban 

egy alapozó, szintre hozó szakasz beiktatása, hiszen az új környezet, az új tanulócsoport, valamint a 

tanulók nyelvi készségei terén mutatkozó különbségek okán beépített átmeneti szakaszra fordított idő 

bőven megtérül a későbbiekben. Megóvja a gyerekeket a felesleges kudarcoktól, erősíti biztonságérze-

tüket, önbizalmukat, és döntő lehet a nyelvtanulás motivációjának alakulásában. Egy ilyen alapozó sza-

kasz arra is jó lehetőség, hogy a fejlettebb nyelvtudással rendelkező tanulók segítsék társaikat a felzár-

kózásban. Differenciált, személyre szabott feladatokkal oldható meg, hogy a magasabb szintű nyelvtu-

dással rendelkező is szembesüljenek olyan kihívásokkal, amelyek elengedhetetlenek a motiváció fenn-

tartásában, és a felzárkózóknak sem kell megoldhatatlan  nehézségekkel küzdeniük. 

Ezen az évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának továbbfejlesztése a 0. (9.Nyk) évfolyam végére elérendő A2 

KER szintre. Ez szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési 

célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a 

digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a 

természettudományos és a technikai kompetenciával, a munkaformák révén pedig a 

kezdeményezőképesség is fejlődik. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre többen és egyre jobban érdeklődnek a nyelvben 

előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvhez hasonló vagy attól eltérő nyelvtani 
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jelenségek iránt. A helyes nyelvhasználatban segíthetik őket azok a nyelvtani szabályok, 

amelyeket maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló 

javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi 

input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. 

A nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák gondos 

megválasztásának és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgozásra ke-

rüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a tanulók vál-

tozatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében fejleszt-

hetik nyelvtudásukat. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási 

stratégiáknak a köre. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók az iskolán 

kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. Ugyancsak segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló 

javításában. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti a gazdagodó nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

Egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatokat old 

meg. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó 

tanári utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és 

kijelentéseket. 

Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult 

szavakat, szó- és beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a 

szövegek témájára, tartalmára. 

Követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét. 



 

 

Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva. 

Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető 

stratégiát. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan; 

A szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 

beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, multimédiás anyagok, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, lehetőség esetén a 

célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 



 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban szá-

mára ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszol a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet 

folytat. 

A tanuló megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon 

történő használata útján. 

Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, 

hogy megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét. 

Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő 

kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal). 

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel. 

Beszélgetés során megértés hiányában ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, ill. szükség esetén saját a mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 



 

 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló felkészülés után rövid szövegeket 

mond. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal rövi-

den, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A tanuló elmesél rövid, egyszerű történetet. Egyszerű állításokat, ösz-

szehasonlítást, magyarázatot, indoklást fogalmaz meg. 

A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat 

használ. 

Lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, 

egyszerű cselekvéseket, történéseket, és fejez ki ok-okozati 

összefüggéseket. 

Képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 

Beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, 

intonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 



 

 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti egyszerű olvasott szövegek 

lényegét, fő tartalmát. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket. 

Megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi 

szövegekben. 

Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek 

lényegét, kiszűri a szövegekből az alapvető információkat. 

A tanuló elvégez az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat. 

Képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek 

megértéséhez, értelmezéséhez. 

Növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról. 

Fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. le-

írás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról. 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése. 

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 



 

 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszö-

vegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírá-

sok, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló ismert témáról rövid, egyszerű 

mondatokat ír. Mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú szövegeket alkot. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról. Használja az írást a kommunikáció 

eszközeként egyszerű interakciókban. 

Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban. 

Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról. 

Felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti 

és stílusjegyeit. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, 



 

 

dalszöveg, rapszöveg írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben hasz-

nált emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

 

 

Témakörök - 9.  NYEK évfolyam.                         A feldolgozásra szánt óraszám: 

Heti 6 óra 

 

Személyes vonatkozások, család                                                  24 óra 

 

A tanuló személye,   

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Ismerkedés, bemutatkozás  

 

Ember és társadalom                                                                      24 óra 

 

Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör.  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

.  

Ünnepek, családi ünnepek.  

Öltözködés, divat.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.  

 

Környezetünk                                                                                      24 óra 

 

A szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.  

Növények és állatok a környezetünkben.  

 

Az iskola                                                                                            30 óra 

 

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, érdeklődési kör, tanulmányi munka.  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága..  

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

 



 

 

A munka világa                                                                                   18 óra 

  

Foglalkozások  

 

 

Életmód                                                                                           26 óra 

 

Napirend, időbeosztás.  

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.  

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.  

Életmód nálunk és a célországokban.  

Étkezési szokások nálunk és a célországban  

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás                                                  24 óra 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Gyűjtemények (mint hobbyfajta)  

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.  

Tévé, számítógép, internet.  

 

Utazás, turizmus                                                                              24 óra 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés.  

Nemzetiségek, országok, nyelvek  

 

Tudomány és technika                                                                     22 óra  

 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.  

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fogalomkörök – 9./ NYK évfolyam  

 

Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi kifejezése  

 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)  

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések – jelen 

idő, a 3. csoportba 

tartozó igék rago-

zása jelenben; köz-

vetlen jövő  

il pleut, je fais,tu parles,elle lit, ,je vais partir  



 

 

Birtoklás kifeje-

zése: az avoir ige 

ragozása, a de vi-

szonyszóval; birto-

kos névelővel,  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi  

c’est mon chat  

Térbeli viszonyok:  où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout 

près, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok: 

időpont, nap, hó-

nap, év, dátum kife-

jezése, ill. egyéb 

időhatározó szók  

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce mo-

ment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours 

d’abord, puis, enfin, quand  

Mennyiségi viszo-

nyok – a főnév / 

melléknév többes 

száma  

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, les 

enfants  

Minőségi viszonyok: a melléknév 

egyezetése; 

a főnév 

neme  

  gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, , chaud / froid, cher / bon marché, vite,  

lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, premier  

Esetviszo-

nyok  

je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás: 

felszólitó 

mód  

Módbeli se-

gédigék: 

pouvoir, 

vouloir  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux  

  

  

  
  

  

  

  
  

      

 

9–10. évfolyam 

 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nem-

zeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók idegen 

nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt, 



 

 

és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejleszté-

sében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési 

szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó 

témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcs-

kompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a szakmai pályafutás során 

is az eligazodásban és a boldogulásban. 

A NYEK osztály második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a 

tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála harmadik szintjére, azaz a B1 mínusz 

tudásszintre, ami az önálló nyelvhasználat első szintje.  

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is 

segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe 

kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a 

kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó 

órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajel-

zések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, si-

keres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bi-

zonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek meg-

értése több beszélő esetén is. 

A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, film-

jelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez 

kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 



 

 

Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének meg-

értése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az ese-

mények közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló ismeret-

len szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének kikövetkeztetése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, 

interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádiómű-

sorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. 

Gondolatokat cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe tartozó 

és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználat-

ban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, aggodalom, 

öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 



 

 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságokkal 

külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamá-

ció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek megadása 

orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, be-

szélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfe-

lelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 

elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 



 

 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberek-

ről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős téma-

körökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és tartalmának 

megtervezése, és szükség esetén annak tudatos módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris össze-

kapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begya-

korolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, 

előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, 

rapszövegek 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 



 

 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szöveg-

fajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, isme-

rős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhez kapcsolódó, lé-

nyegre törő szövegek megértése. 

Az érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő szövegek gondolatmenete 

lényegének megértése.  

Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a részinformációk ki-

szűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegek-

ben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 

írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés 

alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek, 

egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 



 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvet-

len szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vo-

natkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondat-

sorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján 

az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi 

és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról 

és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhez tartozó szövegről, 

illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj 

főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témá-

ban, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolat-

ban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rá-

kérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 



 

 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-

szólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paródia 

írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és elektronikus képes-

lapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó be-

mutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek 

és e-mailek; személyes információt, tényt, illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes be-

jegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. 

tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, 

mesék; rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rap-

szövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megjelennek, le-

hetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgo-

zásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  A kerettantervben megjelenő szabadon felhasználható 10 %-os 

órakeret elsősorban a vizsga feladattípusainak gyakorlására szolgál illetve az aktuálisan felvetőtő témák 

tárgyalására is használható. 

 

 

Témakörök - 9. évfolyam                                                 A feldolgozásra szánt óraszám: 

Heti 3 óra 

 

Személyes vonatkozások, család                                                 12 óra 

 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek.  

Családi élet, családi kapcsolatok. családfa  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Napirend  



 

 

 

Ember és társadalom                                                                 12 óra 

  

Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör.  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Ünnepek, családi ünnepek.  

Öltözködés, divat.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.  

 

Környezetünk                                                                             10 óra 

  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása).  

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.  

Időjárás, éghajlat.  

 

Az iskola                                                                                   10 óra 

 

Saját iskolájának bemutatása   

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Web-oldal az osztályról 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.  

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

 

A munka világa                                                                      10 óra 

 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Hírességek élete 

 

Életmód                                                                                12 óra 

 

Napirend, időbeosztás.  

Napi közlekedés 

Életmód régen és ma 

Társadalmi változások 

Ünnepek, hagyományok 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás                                       10 óra 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.  

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

művészetek  

Múzeumok 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.  

 

 

Utazás, turizmus                                                                    10 óra 

 



 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés,   

Nyaralás itthon, illetve külföldön.  

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.  

Egyéni ill. társas utazás 

Turisztikai célpontok.  

 

Tudomány és technika                                                          11 óra 

 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a  

munkában.  

 

Gazdaság és pénzügyek                                                        11 óra 

 

Reklám, fogyasztói társadalom 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Márkák.  

 

  

  

  

  

 Fogalomkörök - 9. évfolyam  

 

Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi kifejezése  

 

Létezés kifejezése 

être / il y a közti 

különbség  

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)  

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visz-

szaható igék; passé 

composé / impar-

fait; futur; sze-

mélytelen szerke-

zetek  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons dans les Alpes, il se 

lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il pleuvait  

Birtoklás kifeje-

zése az avoir ige 

passé composéban 

/imparfait-ben, ill. 

futur-ben  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je n’ai 

pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un oiseau, tu 

auras un livre,  

Térbeli viszonyok: 

helyhatározózók  

où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / 

à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, 

autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, qu-

elque part, au bout (de), d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok 

– időhatározók  

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi pro-

chain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-end, 

dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, 

longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, depuis, en, 

quel 

 

 



 

 

seulement, quelquefois, toujours, d’abord, puis, enfin, ), autre-

fois quand, avant, déjà, (pas) encore, ne… plus, ne…jamais, 

toujours, pas toujours, toujours pas  

  
  

  

 

Mennyiségi vi-

szonyok  

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, kilo, 

bouteille, paquet, tranche, plus, moins, environ, à peu près, il fera X 

degré  

Minőségi viszo-

nyok – hasonlítás: 

közép-, ill. felső-

fok;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, gros / 

mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, gentil / antipat-

hique, modeste / agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, 

ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, en bois / coton / lain / 

papier / plastique, en forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid, 

cher / bon marché, vite, Marie est plus belle que son amie, Jean est 

moins gentil que Paul; ; Elle parle aussi bien l’anglais que l’al-

lemand; il est rapide comme l’éclair  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, premier  

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le 

lui ai pas dit, je pense à eux  

Modalitás devoir, 

falloir  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le faire; 

n’ayant plus de travail, il rentre; il écoute de la musique en travail-

lant  

Szövegösszetartó 

eszközök mutató 

névmások; hatá-

rozatlan névmá-

sok  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., son..., 

ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, 

elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, 

que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non 

plus, quand même, car, ; tout-e; comme, pour, puisque, si, ainsi, 

cependant, même si, en effet, malgré que  
  

  

  

  

  

  

  

  
   

Témakörök - 10. évfolyam                               A feldolgozásra szánt óraszám:  

 

Személyes vonatkozások, család                                                      10 óra 

 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.  

Személyes tervek.  

Családi élet, családi kapcsolatok.  

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

Jókívánságok  

 



 

 

Ember és társadalom                                                                      12 óra 

 

Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör.  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.  

Konfliktusok és kezelésük.  

Francia történelmi események, személyek 

 

Környezetünk                                                                                    12 óra 

 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Veszélyeztetett állatok 

Felelősségteljes állattartás  

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Időjárás, éghajlat.  

 

Az iskola                                                                                       10 óra 

 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat).  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.  

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.  

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban.  

Továbbtanulási tervek. 

 

A munka világa                                                                           10 óra 

 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz.  

 

Életmód                                                                                       10 óra 

 

Napirend, időbeosztás.  

Társadalmi különbségek. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

  

Szabadidő, művelődés, szórakozás                                               12 óra 

 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.  

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.  

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

 

Utazás, turizmus                                                                            12 óra 

 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés  

Ökotourizmus 



 

 

Frankofónia 

Turisztikai célpontok.  

 

 

Tudomány és technika                                                                  10 óra 

  

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.  

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.  

 

Gazdaság és pénzügyek.                                                                 10 óra 

 Takarékoskodás 

A fejlődő országok problémái 

 

 
Fogalomkörök  Fogalomkörök nyelvi kifejezése  

 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus)  

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések szenvedő szerkezet, feltételes jelen; l’accord 

du participe passé; függő beszéd (jelen), műveltető  

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons dans les Alpes  

si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les vacances 

sont commencées, le travail est terminé ; n’ayant plus de 

travail, il rentre  

il écoute de la musique en travaillant, , il dit qu'il est malade  

Birtoklás kifejezése – a birtokos névmások  (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; ; 

je n’ai pas de la  

Térbeli viszonyok  où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche 

/ à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, 

partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au 

bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au sommet 

(de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans 

l'ouest, d’où? de l’école  

Időbeli viszonyok:  A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le 

week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, 

il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce mo-

ment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’ha-

bitude, une fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, 

avant / pendant que, en même temps que de temps en temps, 

l plupart du temps, tout à l’heure, une semaine sur deux  

Mennyiségi viszonyok:  combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré  

Minőségi viszonyok – hasonlítás: közép-, ill. felsőfok;  

A határozószók képzése;  

quel âge? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, 

long, court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en 

forme de, rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon 

marché, vite,Marie est plus belle que son amie; Jean est mo-

ins gentil que Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’al-

lemand. ; il est rapide comme l’éclair de plus en plus; 

Plus…, plus…  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier  

Esetviszonyok:  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux; je lui en donne; il nous y 

emmène  



 

 

Modalitás–impératif: être, avoir subjonctif; jelen feltételes; 

gérondif; a műveltető  

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu 

boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais, sois im-

mobile, n’aie pas peur  

fais venir un médecin, les vacances sont commencées,  

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre  

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök, határozatlan névmások, vonat-

kozó névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; 

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où, dont, : tout-e, même celui, 

celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand 

même, car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, 

même si, en effet, malgré que,bien que : lequel, etc.; qui / 

que, où, sans  

 
 

 
  

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskom-

petencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A gimnáziumi tanulmá-

nyok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű infor-

mációszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörök-

höz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek 

oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák 

a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel 

a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé 

teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk so-

rán egész életükön át. 

A NYEK osztály második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a 

tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. 

A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek az emelt szintű 

érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek 

megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni 

tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok 

megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantár-

gyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 

utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, pl. 

a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró 

feladatokkal. 

 



 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert 

témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadásokból, 

amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő témáról 

szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, ha 

normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet, 

illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és 

a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és 

részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos 

előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú 

bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard dialek-

tus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, beszél-

getőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rá-

diós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos 



 

 

szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcso-

latos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társal-

gás. 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi uta-

zás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési kör-

ének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. 

család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fokozata-

inak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyze-

tekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználat-

ban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommu-

nikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezése, 

fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos témák 

körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelentőségének 

kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok értéke-

lése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, információ-

csere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos megfogalma-

zása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 



 

 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner vélemény-

ének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való 

beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a be-

szélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, hatékony 

jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg megfogal-

mazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, uta-

sítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 



 

 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, ál-

mait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud nyil-

vánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása az ér-

deklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint a 

hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témakifejtés (gondo-

latok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal, 

érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb 

általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek vélemé-

nyeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása 

körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 



 

 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szempontokra, 

a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános vi-

ták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez, 

tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek meg-

találása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szöve-

geknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, nézőpontjá-

nak megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és rész-

információinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a lényeg 

megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és figyelmezte-

tések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és cé-

loknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meghatározása 

és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és be-

számolókban. 



 

 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből 

való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyo-

mányos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, interne-

tes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szöve-

gek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő 

szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, érdeklő-

dési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcso-

latos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek feljegy-

zése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és az érté-

kelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő feljegyzé-

sek/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 



 

 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes jelentőségé-

nek kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák előnye-

inek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk és 

érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb meg-

értés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stíluselemei-

nek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre használt kri-

tériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügy-

intézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektro-

nikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzene-

tek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodá-

sok, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek 

számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi 

vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 



 

 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg 

tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon 

olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik fél-

nek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. 

Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mon-

dani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, ame-

lyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a 

kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák 

széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. 

 

 

 

Témakörök – 11. évfolyam                                        A feldogozásra szánt óraszám: 

Személyes vonatkozások, család                                                   30 óra 

 

A tanuló személye, életrajza 

A családi élet mindennapjai 

Otthoni teendők 

Családi munkamegosztás, szerepek a családban 

Generációk együttélése 

 

Ember és társadalom                                                              40 óra 

  

Emberek külső és belső jellemzése.  

Baráti kör.  

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

Női és férfi szerepek 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők haj-

léktalanok.  

Konfliktusok és kezelésük. Előítéletek 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága: barátság, szerelem, házasság  

Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 

Vásárlás, szolgáltatások, reklámok 

 

Környezetünk                                                                            38 óra 

 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, ház).  



 

 

    Növények és állatok a környezetünkeben 

    Környezetvédelem 

   Városi és vidéki élet összehasonlítása 

   A lakóhely fejlődésének problémái 

  A természet és az ember harmóniája 

 

 

 

 

Az iskola                                                                                  36 óra 

 

Saját iskola bemutatása 

Tantárgyak, érdeklődési kör 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.  

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon  

Iskolatípusok külföldön, elsősorban Franciaországban 

Iskolai hagyományok 

 

A munka világa                                                                       36 óra  

 

Diákmunka, nyári munkavállalás.  

Külföldi munka, külföldi tanulmányok 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák.  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú.  

Divatszakmák, hiányszakmák 

 

Témakörök : 12. évfolyam          A feldolgozásra szánt óraszám: 

 

Életmód                                                                      40 óra 

 

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egész-

ség megőrzésében, testápolás).  

Életünk és a stressz.  

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés.  

Ételspecialitások hazánban ill. Franciaországban 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.  

Gyakori betegségek, sérülések, baleset.  

Gyógykezelés (orvosnál).  

Életmód nálunk és a célországokban.  

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.)..  

 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás                    35 óra 

 

Szabadidős elfoglaltságok 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.  



 

 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

A művészet szerepe  

A média hatása az emberre 

 

Utazás, turizmus                                               30 óra 

 

Francia nyelvű országok 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakás-

csere stb.).  

Utazási előkészületek 

Turisztikai célpontok.  

Egyéni és társas utazás 

Az idegenforgalom jelentősége 

 

 

Tudomány és technika                                           30 óra 

 

Háztartási gépek 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában.  

A technikai eszközök fejlődésének pozitív illetve negatív hatásai. 

 

 

Gazdaság és pénzügyek                                             25 óra 

 

Családi gazdálkodás.  

  Zsebpénz.  

  A pénz szerepe a mindennapokban.  

  Bankban 

  Pénzügyek elektronikus úton való intézése 

 

 

 
 

  

 

KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

 

1. Kommunikációs helyzetek 

 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban 

és/vagy írásban mindkét szinten. 

Helyzet Szerep 

Áruházban, üzletben, piacon vevő 



 

 

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, kempingben, panzióban, szállodában vendég 

Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban 
vendég, látogató, egy társaság 

tagja 

Országhatáron turista 

Orvosnál beteg, kísérő 

Szolgáltatóegységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógy-

szertár stb.) 
ügyfél 

Szünidei munkahelyen munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 

Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) utas, útitárs 

  

 A kommunikációs szándékok listája 

 

A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű 

vizsgán elvárható. A lista a Kerettantervben felsorolt kommunikációs szándékokra épül.  

 

 

A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a középszint 

követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg megvalósítania, valamint ár-

nyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Például a hála lehetséges kifejezése középszinten: 

Merci beaucoup / Merci Madame; emelt szinten: Je vous remercie Madame / Monsieur stb. 

 

 

1.  

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok  

Kommunikációs szándékok Példa 

Megszólítás és arra reagálás S’il vous plaît, pardon Madame / Monsieur, Madame, / Monsieur. S’il te laît. Oui? 

Köszönés, elköszönés és arra reagálás 
Bonjour Paul / Madame / Monsieur. Bonjour. Ça va? Au revoir madame / monsieur. Salut, 

ça va? Ça va. A demain Paul. 

Bemutatkozás, bemutatás és ezekre rea-

gálás 
Je m’appelle..., je suis... Bonjour... Salut. C’est ..., je te / vous présente..., permettez-moi 

de vous présenter... — Enchanté(e) Madame / Monsieur... 



 

 

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, be-

mutatkozás, más személy kérése, elkö-

szönés és ezekre reagálás 

Bonjour Paul / Madame / Monsieur. C’est Dominique ŕ l’appareil. Pierre est lá? Est-ce 

que je peux parler ŕ Pierre, s.v.p.? Je vous / te le passe. Il n’est pas lŕ, vous lui laissez un 

message? Alors ŕ la rochaine fois, au revoir, Paul / Madame / Monsieur. 

Magán- és hivatalos levélben megszólí-

tás, elbúcsúzás 

Cher Paul, Chčre Lucie, ... Grosses bises, ŕ bientőt, ton ami, je t’embrasse bien fort. 

Monsieur, Madame, ... Veuillez agréer, Monsieur, / Madame, l’expression de mes senti-

ments distingués. 

Szóbeli üdvözletküldés Mes meilleures pensées ŕ Paul. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Comment allez-vous? Ça va. Et vous? Ça va? Ça va. 

Köszönet és arra reagálás 
Merci beaucoup, je vous remercie, Madame / Monsieur. Il n’y a pas de quoi, avec plaisir, 

je vous / t’en prie. 

Bocsánatkérés és arra reagálás 
Pardon, excuse-moi / excusez-moi, Madame / Monsieur. Ça ne fait rien, je vous / t’en prie, 

Madame / Monsieur. 

Gratuláció, jókívánságok és azokra rea-

gálás 

Joyeux anniversaire, bonne fęte de, bon voyage, je te / vous félicite, toutes mes félécitati-

ons. Merci beaucoup de tes / vos voeux, je te / vous remercie de, tu es / vous ętes (vrai-

ment) gentil. 

2.  

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

Kommunikációs szándé-

kok 
Példa 

Hála Je vous suis trčs reconnaissant(e). 

Sajnálkozás, csalódottság Je regrette, je suis vraiment désolé(e). Je suis tout étonné(e), je m’y attendais pas. 

Öröm Je suis ravi, quel plaisir / quelle joie 

Rokonszenv, ellenszenv 
J’ai rarement vu quelqu’un d’aussi agréable / désagréable. Il est vraiment sympathi sympathique / anti-

pathique. 

Elégedettség, elégedetlen-

ség 
Je suis content / trčs heureux, c’est trčs bien. Je ne suis pas trčs content, ce n’est pas trop bien. 

Csodálkozás Tiens, dis donc, vraiment? Alors lŕ! Quelle surprise! 

Remény J’espčre, tu y crois? 

Félelem, aggodalom Je suis trčs inquiet, j’ai peur, je crains. 

Bánat, elkeseredés Je suis (trčs) triste /désespéré(e). 

Bosszúság Mais enfin! Ça alors! Alors, lá! 

Együttérzés Je suis de tout coeur avec vous, nous partageons votre douleur. 

3.  

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok  

Kommunikációs szandékok Példa 

Véleménykérés és arra reagálás, véle-

ménynyilvánítás 
Tu aimes / veux? Ça te plait? Qu’est-ce que vous en pensez? Super, pas mal / trop intéressant, 

je préfére, j’adore / je déteste, ŕ mon avis, je pense que... 

Érdeklődés, érdektelenség 
Qu’est-ce qui vous / t’arrive? Qu’est-ce qu’il y a? Raconte-moi... Ça ne m’intéresse pas trop, 

ce n’est pas mon problčme. 

Tetszés, nem tetszés 
J’aime beaucoup /je n’aime pas du tout, j’adore / je déteste, c’est trčs bien, ça me plait pas 

mal, ça ne me plait pas trop. 



 

 

Valaki igazának elismerése, el nem is-

merése 
Tu as / vous avez raison, c’est justement / exactement ça. Tu as / vous avez tort, tu te trompes, 

ce n’est pas du tout ça. 

Egyetértés, egyet nem értés 
Oui, d’accord, bien sűr, comme tu veux, je suis de ton / votre avis, c’est exactement ce que 

je pense. (Mais) non, (ce n’est) pas ça, pas maintenant, pas question. 

Helyeslés, rosszallás Excellente idée. Alors lŕ, c’est trés mauvais / mal. 

Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása Par contre, au contraire, d’ailleurs, pourtant, tout de méme, surtout pas. 

Elismerés kifejezése, dicséret, és arra 

reagálás 
C’est bien / pas mal / génial, je le trouve magnifique, j’aime beaucoup, ça me plaît bien, 

bravo, félicitation, je vous félicite. 

Közömbösség Ça m’est égal, cela n’a pas d’importance, comme vous voulez. 

Ígéret C’est promis, je te / vous promets 

Akarat, szándék, terv 
Je veux absolument, je tiens ŕ..., je refuse de..., on pense..., on projette..., on a I’intention 

de..., 

Kívánság, óhaj Je voudrais bien, j’aimerais, je souhaite que....., je serais content si... 

Képesség, lehetőség, szükségesség, 

kötelezettség 
On peut, je suis capable de..., il est possible, c’est faisable. Vous devez, il faut absolument, 

il est indispensable. 

Bizonyosság, bizonytalanság Tout ŕ fait, certainement / je ne sais as, eut-ętre. 

Preferencia, érdeklődési kör kifeje-

zése, ill. érdeklődés ezek iránt 
Ça te / vous paraît...? Quelle est votre réaction ŕ cela? Lequel vous voulez? Qu’est-ce qui 

vous intéresse dans la vie? 

Kritika, szemrehányás 
Il est sans intéręt, ça ne me plait pas vraiment, ce n’est pas trop réussi, c’est nul. Mais c’est 

scandaleux! 

4.  

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok  

Kommunikációs 

szándékok 
Példa 

Dolgok, szemé-

lyek megneve-

zése 
Voilŕ, ce (ne) sont (pas) mes amis / c’est mon chat. 

Dolgok, esemé-

nyek leírása 
Ils (ne) sont (pas) sympas / il est noir, beau, mais cher, c’est quelque chose qui, c’est quelqu’un qui, ça sert ŕ... 

Cet a aprčs-midi, il y a une semaine. C’était... Alors, moi, je lui dis... 

Információkérés 
Comment t’appelles-tu? Qu’est-ce que tu fais? Qui était-ce? Oů est-il? Pourquoi n’est-il pas venu? Ça coűte 

combien? Ça commence á quelle heure? Je voudrais savoir si..., Dis-moi / dites-moi comment? 

Tudás, nem tudás Je (ne) sais (pas), je (ne) eux (pas) te / vous dire. 

Igenlő vagy nem-

leges válasz 
Oui / non, c’est ça / ce n’est pas ça, en effet / pas tout ŕ fait, aucun problčme / pas du tout, c’est entendu / cela 

n’est pas possible, je ne peux pas vous dire cela. 

Válaszadás eluta-

sítása 
Je ne peux pas accepter votre réponse, cette réponse ne me convient pas, je n’en ai pas la moindre idée. 

Bizonyosság, bi-

zonytalanság 
Certainement, sűrement, sans (aucune) doute, ça me parait évident, peutętre, ça se peut, ça m’étonnerait, ce n’est 

pas si sűr que ça, je doute que cela soit vrai, rien ne le prouve. 

Ismerés, nem is-

merés 
Je vois, je ne vois pas ce que vous voulez dire / de uoi tu parles. 

Feltételezés Je suppose. 



 

 

Emlékezés, nem 

emlékezés 
Je me rappelle, ça me fait penser... 

Indoklás (ok, cél) Parce que, our que... 

5.  

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok  

Kommunikációs szándé-

kok 
Példa 

Kérés, kívánság Je voudrais, s’il te / vous plaît. 

Felszólítás, tiltás, parancs 
Il est interdit / défense de..., (ne) fais / faites (pas), veuillez patienter, s.v.p, pričre de ne pas faire..., 

respectez... 

Javaslat és arra reagálás 
J’ai une idée, pourriez-vous..., voulez-vous..., que diriez-vous de..., c’est une bonne idée, (mais...) avec 

plaisir, (mais...) 

Rendelés S’il vous plaît, je voudrais... Est-ce que je pourrais avoir...? Pourriez-vous m’apporter...? 

Meghívás és arra reagálás 
Tu viens? Ça te dit? Accepteriez-vous de? Si on faisait qch ce soir? Volontiers, malheureusement je ne 

peux pas, pourquoi pas. 

Kínálás és arra reagálás Tu veux? Prenez-en encore... Je veux bien, non, merci. Tu es / vous ętes gentil, mais ... 

Reklamálás C’est scandaleux / inacceptable / inadmimissible. 

Tanácskérés, tanácsadás Tu devrais/vous devriez peut-étre, á ta/votre place, je... 

Figyelmeztetés Attention! 

Engedély kérése, meg-

adása, megtagadása 
Je peux.....? Tu me permets / vous me permettez de...? Je vous / t’en prie. Bien sűr, (Madame / Monsieur), 

si tu veux / vous voulez. Non, vous ne pouvez pas..... 

Segítségkérés és arra rea-

gálás 
S’il vous / te plaît. Merci beaucoup. 

Segítség felajánlása és 

arra reagálás 
Je te propose de..., veux-tu que je... Merci, (Madame / Monsieur), je suis trčs touché. 

6.  

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák)  

Kommunikációs szándékok Példa 

Visszakérdezés, ismétléskérés C’est (bien) ça? Peux-tu / pouvez-vous répéter. 

Nem értés Pardon, je ne comprends pas, je n’ai as bien compris. 

Betűzés kérése, betűzés Comment ça s’écrit, s.v.p.? C comme Cécile... 

Felkérés lassabb, hangosabb be-

szédre 
Parlez un peu plus lentement / haut, s.v.p. 

Beszélési szándék jelzése Čcoute / écoutez ça. 

Téma bevezetése Je pense, ŕ mon avis, ŕ ce propos, j’ajouterais, si vous voulez mon avis. 

Témaváltás Avez-vous vu? Avez-vous entendu? Si on parlait d’autres choses. 

Félbeszakítás Excusez-moi de vous interrompre. 

Megerősítés, igazolás 
C’est bien ça? Est-ce que j’ai bien compris? C’est celui qui? C’est tout? Tu n’en veux vraiment 

pas? 



 

 

Körülírás Je ne sais pas exactement ça, mais c’est quelque chose. 

Példa megnevezése Tiens / tenez, par exemple, pour vous donner un exemple, c’est le cas de... 

Beszélgetés lezárása D’accord, c’est entendu. 

 

D)NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

VIZSGASZINTEK 

Középszint  11. évfolyam végén elvárt szint! B1 Emelt szint: 12 évfolyam végén elvárt szint! B2 

A vizsgázó A vizsgázó 

A2:  

— általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkeze-

teket szóban és írásban, 
 

— rendszeresen elkövethet nyelvtani hibákat és nyelvhasználatában 

erősen érezhetők az anyanyelv hatásai, 
 

— a hibák ellenére többnyire érthetően fejezi ki kommunikációs szán-

dékait, 
 

B1:  

— megérti és helyesen használja az egyszerű szerkezeteket szóban és 

írásban, 
 

— ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál,  

— az esetleg előforduló hibák és az érezhető anyanyelvi hatás ellenére 

érthetően fejezi ki gondolatait, kommunikációs szándékait. 
 

 B2: 

 
— változatos szerkezeteket is megért és használ szóban és 

írásban, 

 
— viszonylag nagy biztonsággal használja a nyelvtani szer-

kezeteket, és közben nem követ el rendszerszerű hibát, 

 
— szükség esetén mondanivalóját képes önállóan helyesbí-

teni, pontosítani, 

 — árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait. 

 

  

A középszintű és emelt szintű követelmények egy táblázatban jelennek meg. A csak  

emelt szinten elvárt szerkezeteket csillag (*) jelzi.  

 

Emelt szinten a mai francia köznyelvben előforduló valamennyi nyelvi szerkezet ismerete a felismerés 

szintjén várható el.  



 

 

1. La présentation  

les présentateurs c’est / ce sont, (le) voici / (la) voilŕ, 

 il y a, il est 

la focalisation c’est ... qui / c’est ... que, 

 ce qui... c’est / ce que... c’est, 

 c’est ce que / c’est ce qui, 

 voilŕ ce que/ voilŕ ce qui 

2. La personne  

les pronoms personnels „sujets” du verbe je, tu / vous, il / elle, ils / elles, on, nous 

les pronoms personnels de forme tonique moi, toi, lui, elle... 

 impératif, affirmatif / négatif 

les pronoms personnels „ compléments „ du verbe me, te, nous, vous, le, l’, la, les lui, leur 

les ronoms „adverbiaux” y, en 

3. L’actualisation du nom commun  

l’article défini le genre et le nombre des noms 

 le, l’, la, les + nom commun 

 

article contracté du / des, au / aux 

 

 

 

 

l’article indéfini un, une, des + nom commun 

l’article „zéro” article „zéro” + nom commun 

la désignation ce, cet, cette, ces + nom commun 

 celui / celle / ceux / celles de + nom 

 celui qui / celui que etc. 

la dépendance mon ma mes, etc. + nom commun 

 le mien, la mienne, les miens, les miennes, etc. 

la quantification du, de l’, de la + nom non dénombrable 

 assez / beaucoup / peu de + nom quelques + nom dénombrable 

 
autant / plus / moins de + nom commun le plus / moins de + nom 

commun 

4. L’affirmation et la négation oui, non, si, n’est-ce pas? 

 
ne pas, ne... ni... ni, ne... pas... non plus, ne... jamais, jamais / tou-

jours, 



 

 

 
ne... pas / ne... plus, ne... plus jamais, encore / toujours, pas tou-

jours / toujours pas, 

 ne... pas encore, déjŕ / pas encore quelqu’un / n’importe qui*, 

 ne... personne 

 quelque chose / n’importe quoi* 

 ne... rien, tout, tous, toutes, chacun* 

 quelque part / n’importe oů* / partout 

 ne... nulle part 

 ne... que, seulement 

 sauf, excepté 

5. L’interrogation et la forme interrogative est-ce que...? 

 qui / que...? 

 qui est-ce qui / qui est-ce que...? 

 qu’est-ce qui / qu’est-ce que...? 

 inversion verbe-sujet 

L’interrogation indirecte et le disocurs indirect discours indirect 

 „concordance” des temps 

 dire que 

 demander si, 

 demander qui / oů / quand / comment, 

 demander ce qui / ce que, 

 demander de + infinitif 

 demander que + subjonctif* 

6. La qualification  

la détermination du nom par le complément du nom N1 de N2 (le fils du pharmacien) 

la détermination du nom par l’adejctif qualificatif adejctif qualificatif: genre et nombre 

 adverbes en „ -ment 

 comparatif, superlatif 

la qualification par les relatives les propositions relatives 

 qui, que, ou, dont 

 auquel, ŕ laquelle, auxquels, auxquelles, etc.* 

 les relatives et l’indicatif 

 les relatives et le subjonctif* 



 

 

7. La situation dans l’espace ou? ici, lŕ, lŕ-bas, ŕ / chez, 

 article contracté au / aux 

 au, aux, dans, sur, par, de + nom de lieu 

 pour + nom de lieu 

 entre... et... 

 jusqu’ŕ + nom de lieu 

 en / y (pronoms de reprise d’un lieu) 

8. La situation dans le temps et la vision du procés  

les indicateurs de temps liés ŕ l’énonciation (déictiques) hier, aujourd’hui, demain 

 il y a + expression de la durée 

 dans + expression de la durée 

 depuis + date fixe 

 depuis + expression de la durée 

les indicatuers temporels non liés ŕ l’énonciation (non déictiques) il y a... que 

 en / pendant 

 en + date ou époque 

 á + époque 

 le + date 

 ŕ partir de / dčs* / depuis 

 avant / aprčs 

les autres marqueurs temporels: les adverbes et les rarement, toujours, souvent, quelquefois, une fois 

conjonctions temporels, le gérondif, les propositions tout ŕ coup, alors, et puis, etc. 

participales ŕ valeur temporelle* en + participe présent 

 tout en + participe présent* 

 (une fois) le travail terminé... 

 quand, lorsque* 

 avant que, pendant que, aprčs que 

 jusqu’ŕ ce que 

 chaque fois que*, si + présent 

les valeurs et les emplois des temps de l’indicatif 
présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait (le systčme 

hypothétique: si + imparfait), passé simple*, futur simple, futur 

antérieur* 

les valeurs et emplois des autres modes valeurs et emplois du conditionnel 

 valeurs et emplois du subjonctif 



 

 

le verbe et ses modificateurs les verbes modaux: 

 pouvoir, vouloir, devoir, savoir + infinitif 

 il est possible de + infinitif, il est vraisemblable que* 

 adverbes de maničre, qualité, quantité 

 plus / autant / moins que 

 le plus / le moins 

9. Argumentation et opérations logiques  

l’explication cause / conséquence pourquoi? parce que 

 si... c’est que*, car* 

 ŕ cause de, grace ŕ 

 comme 

 sous prétexte de* / que* 

 étant donné que* / vu que* 

 puisque 

 d’oů* 

 c’est pour cela que, c’est pourquoi 

 alors, donc 

 par conséquent* 

 si, tellement, tant*... que (consécutive) 

 pour + infinitif / pour que + subjonctif de sorte que* + subjonctif 

l’explication téléologique bien que + subjonctif, quoique* 

 tandis que, alors que* 

 mais, en revanche*, par contre 

l’opposition et la concession malgré 

 au lieu de 

 avoir beau + infinitif* 

 cependant, toutefois* 

 d’abord, ensuite, enfin 

 d’une part, d’autre part 

 par ailleurs* 

les traces argumentatives et les mots du discours en effet* 

 quand męme, tout de męme* 



 

 

 d’ailleurs, pourtant 

 en tout cas, de toute facon 

 du moins, au moins 

10. L’approche sémantique du procčs le factitif 

 la voix passive 

 

 

2. Szókincs 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

A vizsgázó A vizsgázó 

A2:  

— megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommu-

nikálni tudjon begyakorolt helyzetekben, 
 

B1:  

— megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommu-

nikálni tudjon a legtöbb olyan témában, amely összefügg sa-

ját mindennapi életével, 
 

— jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha még elő-

fordulhatnak nagyobb hibák, 
 

— a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem mindig ta-

lálja meg a legmegfelelőbb kifejezőeszközt. 
 

 B2: 

 
— megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommunikálni tud-

jon változatos helyzetekben, illetve elvont témákról, 

 
— a változatos nyelvi, lexikai elemek közül általában ki tudja válasz-

tani a kommunikációs célnak legmegfelelőbbet; szükség esetén néha 

körülírást alkalmaz, 

 — kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a kommunikációt. 

 

 

 

 

   

 

  

 

MELLÉKLET 



 

 

 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető fordulatait, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud mutatni máso-

kat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, dolgokra vo-

natkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik 

személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondato-

kat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, ame-

lyek személyére, családjára, közvetlen környeze-

tére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a part-

ner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és meg-

válaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal 

le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes 

adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egysze-

rűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és mó-

dosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid 

üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány 

egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mon-

datfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely 

bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó sza-

vakból és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 

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

információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben képes 

úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi dolgok-

ról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a köz-

vetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük törté-

netek lényegét. A kért információt ki tudja ke-

resni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókin-

cset, ha számára ismert dologról van szó. Megérti 

a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelenté-

sek, egyéb gyakori szövegek lényegét.  



 

 

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi té-

máról szóló beszélgetésben, amely ismert tevé-

kenységhez kapcsolódó közvetlen információ-

cserét igényel. Megérteti magát a társasági be-

szélgetésben. Röviden le tudja írni például a csa-

ládját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra re-

agál. Képes jelezni, mikor követi a kommuniká-

ciót, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját 

maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet 

tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, 

de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat. 

Szókincse elegendő az alapvető kommunikációs 

szükségletek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb informáci-

óit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola, sza-

badidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás során adódik. 

Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le 

tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg 

tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a ben-

nük lévő információt, amelyek hétköznapi, gya-

kori témákkal foglalkoznak. Megérti az esemé-

nyekről, érzelmekről, véleményekről szóló íráso-

kat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előfor-

duló, ismerős témáról szóló köznyelvi beszé-

det/társalgást. Megérti a legfontosabb informáci-

ókat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési kö-

réhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról 

szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és vi-

lágosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterüle-

ten utazás közben felmerülő helyzetekben, vala-

mint ismerős, mindennapi témákról adódó be-

szélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordula-

tokkal mondja el élményeit, céljait. Röviden 

megindokolja és megmagyarázza véleményét. 

Képes elmesélni egy történetet, és erről véle-

ményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció 

kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére 

ismerős vagy számára érdekes témákban. Meg 

tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 

meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével egy-

formán értelmezik-e az elmondottakat.  



 

 

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő 

szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol 

élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begya-

korolt szerkezetek és mondatfajták gyakran hasz-

nált körét viszonylag helyesen alkalmazza. Meg-

felelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki 

tudja magát fejezni a  

 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, bele-

értve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interak-

ciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és részletes szöveget al-

kotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrá-

nyok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szö-

vegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, 

illetve a bennük rejlő információt, érvelést. Jó-

részt megérti az eseményekről, érzelmekről, vé-

leményekről szóló, irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az 

összetett érvelést, ha ezek számára nem idegen 

szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és té-

vében elhangzó, aktuális eseményekről szóló hír-

műsorok lényegét, valamint a köznyelvet hasz-

náló játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen 

vesz részt mindennapi témákat érintő, anya-

nyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban. Rész-

letesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és 

megvédi véleményét, el tud mondani egy törté-

netet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, valamint be tudja fejezni 

a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig 

elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén 

fenn tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 

megértését jelzi, illetve más személyeket is be 

tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, össze-

függő szöveget a jelenkor problémáiról és az ér-

deklődésével egybevágó témákról. Beszámol él-

ményeiről, kifejti véleményét, érvel egy állás-

pont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem 

vét félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját ké-



 

 

pes kijavítani. Általános témákban és saját érdek-

lődési területén jó szókinccsel rendelkezik ah-

hoz, hogy szabatosan fejezze ki magát.  

 

INFORMATIKA 
Hat évfolyamos képzés 7-12 évfolyamai számára 

 
Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

célszerű, értő módon történő kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az 

információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív 

részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, 

a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és 

megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és 

eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika 

tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra 

és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

Az informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető 



 

 

működését biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a 

digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő 

módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok 

meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható 

lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakörében a társadalmi életben hasznos informatikai 

műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, 

különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A 

számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az 

eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, 

fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak 

magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a 

számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek 

fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást 

és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 

problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait 

a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, 

módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás 

általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes 

megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanulók megismerkednek az 

algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető 

funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek 

számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái 

tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási 

ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az 

alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 



 

 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló 

használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk online 

adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 

értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, 

rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A 

csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok 

számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó 

elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, 

használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az 

egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk 

vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje 

az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív 

állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes 

szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan 

biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő 

módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a 

médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal történt 

esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan 

a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük 

végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és 

a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értéke megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári 

információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz kapcsolódóan is az etikai 

szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a 



 

 

könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló, modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben érvényes szabályok 

betartatásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat 

az erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási 

lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a környezettudatosságot, 

felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az 

illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális 

eszközök használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely tevé-

kenység fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket 

és az önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók 

megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb 

részekre bontják, és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A csoportmunka 

szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez, valamint a társak megértéséhez, 

elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az 

idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program hasz-

nálatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az angol 

nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag 

áttanulmányozása, illetve a fórumokon történő levelezés során jelentősen mélyül a tanulók 

angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 

folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a 

matematikaórákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás során 

igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, a 

matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel 

ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói 

dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

összekapcsolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a 

természettudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő 

kódolása során a tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az 

összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció 

során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 

megfigyelőképességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel 

járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 



 

 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a 

médiatudatosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média 

mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és 

a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó résztvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni 

a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk 

megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk 

kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás 

ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is 

lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való 

felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség 

kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló 

mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a 

segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, 

értékeket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a 

családi életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni 

felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online 

tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális 

kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az 

önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi 

évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében 

elengedhetetlen, mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. 

Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti műveltség, nemzeti értékek és az egyetemes kultúra 

megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés 

és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog 

tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív 

felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés 

megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy milyen 

módon használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 

könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, 

a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos 



 

 

tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a 

differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén 

kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint ezek 

bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a 

digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és 

idegen nyelvű információforrásokat. 

 

 

7–8. évfolyam 

Az informatikai eszközök közül egy operációs rendszer rutinszerű használata fontos a 

számítógéppel való kommunikáció során. Ezeken az évfolyamokon a tanulók már önállóan 

használják a legfontosabb eszközöket, segítség nélkül kezelik a fájlokat és mappákat. 

Napjainkban egyre fontosabbá válik az információk digitális formában való tárolása, az analóg 

információk digitalizálása. A digitalizált állományok mérete sokszor rendkívül nagy lehet, ezért 

szükséges a tömörítési módok és eljárások ismerete is. 

Az alkalmazói ismeretek elsajátításával gyakorlottan használják a tanulók a 

szövegszerkesztő programot, tudnak szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot 

minta vagy leírás alapján elkészíteni. A dokumentumok esztétikus megjelenítése érdekében 

képek gyűjtésére, feldolgozására kerül sor, képszerkesztő program segítségével. Ismerik a ta-

nulók a táblázatkezelés alapjait, a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudnak 

különböző dokumentumokból származó részleteket saját munkájukban elhelyezni, ismerik a 

webes publikáció jellemző elemeit. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakörben a tanulók 

az életkoruknak megfelelő szinten tovább mélyítik az algoritmusleíró eszközökkel kapcsolatos 

ismereteiket, egyszerű algoritmusokat értelmeznek és fogalmaznak meg. Az iskolai élettel 

kapcsolatos, vagy egyénileg választott összetettebb problémák megoldásának folyamatát a 

tanulók tanári segédlettel részfolyamatokra bontják fel. A korábban megkezdett, folyamatos 

beavatkozást igénylő problémák tanulmányozása a paraméterértékek változtatásával és a 

változtatások eredményeinek megfigyelésével folytatódik. 

A tanulók a problémákhoz algoritmusokat készítenek, az algoritmusokat programozási 

nyelven kódolják, a kódolás során megismerik a program működését, alkalmazzák a megismert 

utasításokat. Az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elve alapján a tanulók több 

oldalról megközelíthetik a problémát, feltárják a probléma szerkezetét, értelmezik az adatok 

közötti összefüggéseket, a strukturált megoldás érdekében eljárásokat készítenek. Az 

egyenletekkel leírható folyamatok tanulmányozása nem feltétlenül igényel informatikai 

segítséget, viszont a véletlen jelenségek tanulmányozása elképzelhetetlen a számítógép 

véletlenszám-generátora nélkül. A véletlenen alapuló jelenségek tanulmányozása akár a saját 

készítésű, akár a mások által készített programok tanulmányozásakor tanulságos. 

Az infokommunikációs eszközök használatakor, az információszerzés során az általános 

iskola utolsó évfolyamain az internet hatékony használata kerül előtérbe. A tanulók az egyszerű 

keresések mellett az összetett keresések végzésében is gyakorlatot szereznek. Az 

információszerzés során szerzett tapasztalatok következtében megjelenik a kritikus szemlélet 

az információk hitelességével szemben. A szükséges információk megkeresésén, letöltésén túl 

a saját anyagaik publikálására is sor kerül. 

A korábbi évek során megismert infokommunikációs eszközök bővítése, egyéb 

internetes és mobilkommunikációs lehetőségek megismerése következtében a tanulók egyre 

tudatosabban választanak a rendelkezésre álló elektronikus médiumok között. Betartják az 

adatvédelem alapvető szabályait, felismerik az ártó szándékú támadásokat és megfelelő 

eszközökkel képesek védekezni ezek ellen. 



 

 

Az információs társadalom témakör feldolgozása során a tanulók megismerik az 

információkezeléssel kapcsolatos feladatokat, a veszélyek elhárítási lehetőségeit, a jogi és 

etikai vonatkozásokat. Az alkalmazás során kiemelt szerepet kap az információforrások 

hitelességének értékelése, az információk etikus használata. Az informatikai eszközök 

használatakor törekednek a helyes módszerek kialakítására, megismerik a kulturált együttélésre 

vonatkozó szabályokat és betartják azokat. Az informatikai eszközök használata jelentősen 

hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait. 

A tanulók az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal ismerkednek meg, majd sor kerül azok hétköznapi életben betöltött 

szerepének, céljainak azonosítására és biztonságos, kritikus használatára. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá 

nevelés a kiemelt cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépéseinek 

ismerete, az egyes eszközök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá az 

iskolai könyvtár állományának és szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló 

forráskiválasztást és -használatot, a döntések meghozását támogatja, hogy a tanulók 

megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különbségeit, a nyomtatott 

és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs értékét. 

A különböző tantárgyi gyűjtőmunkákhoz, projektmunkákhoz kapcsolódó 

támogatásban, értékelésben hangsúlyos szerepet kapnak az etikai és jogi vonatkozások, a 

forrásjegyzék készítése és a hivatkozások. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának ismerete. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek ismerete. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartáshoz legszükségesebb perifé-

riák használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek 

bővítése. 

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megismerése. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak hasz-

nálata. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- 

és/vagy szoftvereszköz kiválasztása. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (7. évf.: 16 óra) Kapcsolódási pontok 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben 

Különböző informatikai környezetek jellemzőinek, elemeinek megisme-

rése. (7. évfolyam) 

Fizika: egyes technikai 

eszközök működésének 

megfigyelése, a működés 

feltételeinek értelmezése 

a mindennapi környezet-

ben. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismere-

tek bővítése (7. évfolyam) 

Az informatikai eszközfüggőség és a megelőzés lehetőségei.  

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek megismerése 

Informatikai eszközök fő részegységei.  

Perifériák, adathordozó eszközök működési elvei.  

Digitalizálás. (7. évfolyam) 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak 

használata 

Az operációs rendszer és/vagy egy segédprogram alapszolgáltatásainak 

használata (mappaszerkezet kialakítása adathordozón, állományművele-

tek, tömörítés, kibontás).  

Egy hálózati operációs rendszer használatának alapszabályai (például: jo-

gosultságok, adatvédelem, adatbiztonság). Az iskolai hálózat használata 

(szabályok, lehetőségek). (7. évfolyam) 

Fizika, biológia-egész-

ségtan, kémia: a tudo-

mány és a technika min-

dennapi élettel való kap-

csolata, az egyéni felelős-

ség kérdése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- 

és szoftvereszköz kiválasztása 

Iskolai feladatok elkészítésére alkalmas eszközök kiválasztása. 

(7. évfolyam) 

Fizika, kémia, matema-

tika, biológia-egészség-

tan: a tantárgyi órán fel-

merülő feladatok informa-

tikai eszközzel történő 

megoldása. Az adott hely-

zethez legjobban illesz-

kedő hardver és szoftver 

kiválasztása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Monitor, nyomtató, adathordozó, merevlemez, optikai lemez, lemezmeghajtó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

44 óra 



 

 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létre-

hozása 
 

Előzetes tudás 

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, 

mentése. 

Szövegműveletek végrehajtása. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formá-

zása.  

A dokumentumtípusok megismerése. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése. 

Előadások, bemutatók készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (7. évf.: 12 óra, 8. évf.: 10 óra) 
Kapcsolódási pon-

tok 

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Kisebb méretű, de többféle formátumú dokumentum minta vagy leírás alapján 

történő elkészítése. 

Objektumok (például: táblázat, videó, diagram) beillesztése dokumentumba. 

A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok tulajdonságainak meg-

ismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő elkészítése. 

(7. évfolyam) 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegal-

kotás a társadalmi 

(közösségi) élet kü-

lönböző területein a 

papíralapú és az 

elektronikus műfa-

jokban). 

 

Fizika, kémia, bio-

lógia-egészségtan: 

kísérlet vagy vizs-

gálat jegyzőkönyv-

ének elkészítése. 

A dokumentumtípusok megismerése 

Weblap. 

Blogkészítés. (8. évfolyam) 

 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése 

Digitális médiaelemek készítése (például: hangfelvétel, videófelvétel, fényképe-

zés), jellemzőik megismerése.  

Műveletek médiaelemekkel (például: szerkesztés, vágás). 

(8. évfolyam) 

Vizuális kultúra: a 

technikai médiu-

mok képalkotó 

módszerei; vizuális 

reklámok. 

Előadások, bemutatók készítése 
 



 

 

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú prezentációk 

készítése. (8. évfolyam) 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Szöveg, digitális médiaelem, weblap, blog. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök ismerete. 

Adatok csoportosítása, értelmezése, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. 

Térképhasználati alapismeretek. 

  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve mód-

szerek megismerése. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak megismerése. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (8. évf.: 18 óra) Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve 

módszerek megismerése 

Táblázatok használata a hétköznapi és az iskolai életben (például: cella, 

sor, oszlop, hivatkozás, képlet). 

Adatok formátuma, típusai (például: szöveg, szám, pénznem). 

Az adatok szemléltetését segítő eszközök (például: diagram) megismerése. 

Az adatok csoportosítása, értelmezése, grafikus ábrázolása, következteté-

sek levonása. 

Diagramok készítése. (8. évfolyam) 

 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása 

Táblázatok használata a mindennapi életben. 

Kimutatások, diagramok készítése. 

Adatelemzést szolgáló függvények (például: összegzés, szélsőérték, átlag) 

megismerése. (8. évfolyam) 

Matematika: ismeretek 

alkalmazása az újabb is-

meretek megszerzésében, 

a gyakorlati életben és 

más tantárgyak keretében 

(pl. százalék, kamatos ka-

mat,  

terület-, felszín-, térfogat-

számítás, relatív gyakori-

ság, valószínűség, loga-

ritmusfüggvény). Táblá-

zatok készítése. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan, földrajz: 

mérési adatok, ábrák ér-

telmezése. Természeti je-

lenségek, folyamatok 

időbeli lefolyásának le-

írása függvényekkel, di-

agramok elemzése, értel-

mezése. 

Adatbázisokból való információszerzés módjainak megismerése 
Fizika, kémia, földrajz, 

biológia-egészségtan: a 



 

 

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, lekérdezése. (8. évfolyam) vizsgált természeti és 

technikai rendszerek álla-

potának leírására szolgáló 

szempontok és módsze-

rek használata. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása 

Állományok, találati listák letöltése, adatok értelmezése, adatfeldolgozás. 

(8. évfolyam) 

 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten 

Térképhasználati ismeretek alkalmazása. 

Térképek keresése, használata.  

Keresés a térképeken, a térképek átalakítása. (8. évfolyam) 

Földrajz, fizika: a térbeli 

tájékozódást szolgáló 

eszközök és módszerek 

alapjai és felhasználásuk. 

A GPS idő-, távolság- és 

sebességadatainak értel-

mezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, 

munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és abszolút hivatkozás, 

képlet, függvény, diagram. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módsze-

rekkel 

Órakeret 

28+16 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszkö-

zök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ világában való tájékozódás képessége, néhány jelrendszer is-

merete, használata. Az információfelhasználás etikai szabályainak, veszélyei-

nek ismerete. Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 

értelmezése, készítése. Az algoritmuskészítés legfontosabb lépéseinek alkal-

mazása. Legalább egy programozási nyelv ismerete, alapszintű alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algoritmus leírása. A feladatmegoldást segítő eszközök ismerete. Csoportos 

feladatmegoldás. Összetett probléma fejlesztői környezetben való megoldása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (7. évf.: 28 óra) Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megisme-

rése 

Az algoritmusleírás eszközeinek mélyebb elsajátítása (pl. folyamatábra 

elemeinek bővítése). 

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, ké-

szítése. 



 

 

Egyszerű algoritmusok leírása algoritmusleíró nyelven. 

A feladatmegoldást segítő lehetőségek megismerése. 

(7. évfolyam) 

Elemek elrendezése kü-

lönféle szempontok sze-

rint; rendszerezést segítő 

eszközök (fadiagram, út-

diagram, táblázatok) hasz-

nálata, készítése. Megal-

kotott rendszer átalakí-

tása. 

Problémák megoldása önállóan, illetve irányított csoportmunkában 

Iskolai élethez kapcsolódó problémák, illetve választott saját feladatok 

megoldása önállóan, vagy irányított csoportmunkában. 

(7. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelvek, törté-

nelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: a 

tantárgyak tananyagainak 

feldolgozása, adatgyűjtés 

interneten. Az adatok tá-

rolása és cseréje külön-

böző informatikai eszkö-

zök felhasználásával. 

A robotika alapjainak megismerése, egyszerű vezérlési problémák megol-

dása 

Alakzatok rajzolása, vagy egyszerű vezérléses játék készítése valamely 

fejlesztői környezetben. 

A paraméterértékek változtatása, a változtatások hatásának tanulmányo-

zása. (7. évfolyam) 

Matematika: tájékozódás 

a síkban. A tájékozódást 

segítő viszonyok ismerete. 

A feltételeknek megfelelő 

alkotások elképzelése a 

megalkotásuk előtt. Szer-

kesztések különféle szer-

kesztési eszközökkel és 

eljárásokkal. 

Objektumok létrehozása 

adott feltételek szerint. 

Geometriai alakzatok tu-

lajdonságai. 

Koordináta-rendszer, ko-

ordináták. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, fordítás, tesztelés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, fejlesztői környezet ismerete. Adatbevitel, a 

végeredmény megjelenítése, grafikai alapismeretek. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetett algoritmusok készítése, és ezek programban való megvalósítása. Az 

alulról felfelé építkezés elvének ismerete. Az eljárások és a rekurzió alkalma-

zása. Az összetett adattípusok alkalmazása és kezelése. A fejlesztői környezet 

program állapotjellemzőinek kezelése.  

  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (8. évf.: 10 óra) Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához algoritmuselemek, algoritmusok tervezése, 

végrehajtása 

Algoritmus kódolása a számítógép számára egyszerű programozási nyel-

ven. 

Az eljáráskészítés előnyeinek vizsgálata, eljárások alkalmazása (paraméte-

rezés, feltételes utasítások, ciklusok, rekurziók). 

Összetett algoritmusok készítése az alulról felfelé építkezés és a lépésen-

kénti finomítás elve alapján. (8. évfolyam) 

Matematika: algoritmus 

követése, értelmezése, 

készítése. 

Rendszeralkotás – ele-

mek elrendezése külön-

féle szempontok szerint; 

rendszerezést segítő esz-

közök (fadiagram, útdi-

agram, táblázatok) hasz-

nálata, készítése. Megal-

kotott rendszer átalakí-

tása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata 

A bemenő adatok, a kimenő adatok és a változók értékeinek megadása, a 

bemenő adat és eredmény kapcsolatának megfigyelése. 

A programozás eredményeinek további felhasználása. 

(8. évfolyam) 

Fizika, kémia: műveletek, 

összefüggések kiszámo-

lása, számítógépes méré-

sek elvégzése. 

 

Matematika: oktatási-ta-

nulási technológiákkal 

való megismerkedés, 

azok interaktív haszná-

lata. 

A programozni kívánt 

művelettel kapcsolatos 

alapvető ismeretek. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése 

Elemi és összetett adattípusok jellemzőinek megismerése, alkalmazásuk. 

Az összetett adatok kezelése. (8. évfolyam) 

Matematika: a feltételek-

kel való összevetés során 

annak tudatosítása, hogy 

a feltételek hogyan befo-

lyásolják az eredményt.  

Robotvezérlési, grafikai feladatok megoldása fejlesztőrendszerrel 

Teknőc állapotának változtatása, állapotjellemzőinek ismerete.  

(8. évfolyam) 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, bemenő 

adat, kimenő adat, összetett adat, változó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  



 

 

Előzetes tudás 
Egyszerű programozási nyelv, vezérlés-szemléletű fejlesztői környezet isme-

rete. Az eljárás alkalmazásának és az eljárás paraméterének ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Véletlenszám generálása, véletlen esemény szimulálása. Véletlen események 

modellezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (8. évf.: 6 óra) Kapcsolódási pontok 

Véletlen jelenségek modelljeinek megismerése, a paramétermódosítás ha-

tásainak megfigyelése 

Véletlenszám generálása, a véletlenszámok alkalmazása programokban. 

Tantárgyi szimulációs programok használata, a paraméterváltoztatás hatá-

sainak vizsgálata. (8. évfolyam) 

Kémia, fizika, biológia, 

földrajz: szimulációs 

programok. 

 

Matematika: véletlen ese-

mény. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véletlenszám, véletlen esemény, modell, paraméter, szimuláció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

16 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Információke-

resés az interneten. Megadott művek elektronikus katalógusban való vissza-

keresése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megta-

lálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, infor-

mációk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (7. évf.: 6 óra) Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 
Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ elérésére, 

több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése. (7. év-

folyam) 

Földrajz: a Föld országai-

nak, fővárosainak bemu-

tatásához, prezentációk 

készítéséhez anyagok 

gyűjtése, kiselőadás ké-

szítése. Hatékony, céltudatos információszerzés 
Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. (7. 

évfolyam) 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgá-

lata, szelektálása 

Fizika: természettudo-



 

 

Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. (7. évfolyam) 

mányos anyagok gyűj-

tése, a megbízhatóság 

vizsgálata. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 
Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. (7. évfolyam) 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (7. évf.: 6 óra) Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs modell megismerése 

Infokommunikációs eszközök használata, a mobilkommunikációs 

eszközök megismerése. 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolat-

teremtés infokommunikációs eszközök útján. 
Az internet kommunikációs szolgáltatásai. (7. évfolyam) 

Kémia, biológia-egész-

ségtan: feladatok közös 

kidolgozása kommuni-

kációs csatornákon ke-

resztül. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 
A különböző médiumokban rejlő lehetőségek. 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti kommunikációt 

biztosító eszközök megismerése. (7. évfolyam) 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

közösségi portálokon 

megjelenő személyes ada-

tok vizsgálata a védelem 

és adatbiztonság szem-

pontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommunikáció, 

adatvédelem. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes média el-

érése, egyes elemek letöltése. A médiában megjelenő információk hitelessé-

gének kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (7. évf.: 4 óra) Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megis-

merése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban 
A média alkalmazási lehetőségei. 

Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. 

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. (7. évfolyam) 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. 

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.  

Internetes térképek keresése. (7. évfolyam) 

Matematika: bonyolult 

vagy érdekes függvé-

nyek vizsgálatához 

anyaggyűjtés, digitális 

táblára anyagfeldolgo-

záshoz. 
 

Földrajz: térképhasználat. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hangoskönyv, elekt-

ronikus könyv. 

 

Idegen nyelvek, magyar 

nyelv és irodalom: szótá-

rak, lexikonok használata. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, elektronikus 

könyv, hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

12 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal, információkezeléssel kapcsolatos tapasztalatok. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése, véleményezése. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. 

Az információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk 

lehetőségei. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Viselkedési szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak 

betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (8. évf.: 6 óra) Kapcsolódási pontok 

Az adatokkal való visszaélések, veszélyek megismerése, azok kivédése, a 

védekezés módszereinek megismerése 

Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok megismerése. 

Az adatokkal való visszaélések kivédése. 

Az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyek és következmé-

nyek megismerése.  

Védekezési módszerek és szempontok megismerése. (8. évfolyam) 

Technika, életvitel és gya-

korlat: az emberi tevé-

kenységek hatásainak fel-

ismerése, a tevékenysé-

gek nem várt hatásainak 

kezelési ismeretei. 

Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése 

Megbízható információforrások ismerete. 

Az információ hitelességének értékelése. (8. évfolyam) 

Technika, életvitel és gya-

korlat: a tevékenységek-

hez szükséges informá-

ciók kiválasztása és alkal-

mazása. A különböző ere-

detű információk szűrése, 

értékelése, összekapcso-

lása, érvényességük kiter-

jesztése. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései 

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei. 

Szabadon vagy korlátozottan használható programok használata. 

A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek. 

(8. évfolyam) 

Technika, életvitel és gya-

korlat: az iskolai környe-

zet rendje, tisztasága. 

 

Matematika: matematikai 

modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, soro-

zatok, függvények, függ-

vényábrázolás, számító-

gépes programok, statisz-

tikai elemzések), alkal-

mazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhető-

ség).  

Az információforrások etikus felhasználásának megismerése 

Az információszerzés folyamatának ismerete. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: a személyes fele-



 

 

Az információforrások etikus felhasználása. 

Az információforrások feltüntetése. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

(8. évfolyam) 

lősség belátása és érvé-

nyesítése a közvetlen kör-

nyezet alakításában. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan, földrajz, tör-

ténelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: in-

formációk keresése, 

könyvtár-, folyóirat- és 

internethasználat, adatbá-

zisok, szimulációk hasz-

nálata, kiselőadások ter-

vezése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információs kom-

munikációs társadalom 

műfajainak megfelelő ol-

vasási szokások gyakor-

lása, az ezekhez kapcso-

lódó tipikus hibák és ve-

szélyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

Az információ és az informatika emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásá-

nak megismerése (8. évfolyam) 

Az információ szerepe az információs társadalomban. 

Az informatikai eszközök használatának következményei. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: a probléma meg-

oldásához szükséges 

komplex tájékozódás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, informá-

cióforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes szoft-

ver, korlátozottan használható szoftver.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Életkori sajátosságoknak megfelelő elektronikus szolgáltatásokkal kapcsola-

tos tapasztalatok, vélemények megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felis-

merése. 



 

 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság figyelembevétele, a kri-

tikus szemléletmód kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (8. évf.: 6 óra) Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése 

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. 

Az elektronikus szolgáltatások működésének megismerése, a szolgáltatá-

sok igénybevétele, használata, lemondása. (8. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a megtakarí-

tási lehetőségek felisme-

rése, a hatékonyság, 

egészség- és környezettu-

datosság érvényesítése. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatások, regisztráció, leirat-

kozás, azonosító, jelszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyv-

tári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. Az önálló 

műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző infor-

mációforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű tanulmányi 

feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (8. évf.: 12 óra) Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének 

megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. (8. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalmazása a tanulásban és a tájékozó-

dásban. 

 



 

 

A kézikönyvtár önálló használata. (8. évfolyam) 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi elekt-

ronikus könyvtári katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és bibliográfia 

segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tudatosítása, irányított alkalma-

zása. (8. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak 

használata: a tevékeny-

séghez kapcsolódó infor-

mációszükséglet behatá-

rolása és a tevékenység-

hez, a probléma megoldá-

sához szükséges komplex 

tájékozódás. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: információk 

keresése, könyvtár-, fo-

lyóirat- és internethasz-

nálat, adatbázisok, szi-

mulációk használata. 

Természettudományi té-

májú ismeretterjesztő for-

rások önálló keresése, kö-

vetése, értelmezése, az is-

meretszerzés eredménye-

inek bemutatása. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: írás, szövegalkotás: 

rövidebb beszámolók 

anyagának összegyűjtése, 

rendezése különböző 

nyomtatott (lexikonok, 

kézikönyvek) és elektro-

nikus forrásokból. 

Az önálló feladatvégzés, 

információgyűjtés és is-

meretszerzés módszerei-

nek alkalmazása. Interne-

tes enciklopédiák és kere-

sőprogramok használata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-



 

 

tek: önálló információ-

gyűjtés adott témához kü-

lönböző médiumokból. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környe-

zeti folyamatokról – in-

formációgyűjtés internet-

alapú szolgáltatásokkal 

(tények, adatok, menet-

rendek, hírek, idegenfor-

galmi ajánlatok). 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információforrások és 

ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok hasz-

nálata. (8. évfolyam) 

 

Matematika: ismerethor-

dozók használata – köny-

vek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, fel-

adatgyűjtemények, táblá-

zatok, képletgyűjtemé-

nyek). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az önálló feladat-

végzés, információgyűj-

tés és ismeretszerzés 

módszereinek alkalma-

zása: segédkönyvek, szó-

tárak, lexikonok, helyes-

írási kézikönyvek hasz-

nálata, ismeretlen kifeje-

zések jelentésének meg-

keresése egynyelvű szó-

tárakban. 

Anyanyelvi kultúra, is-

meretek az anyanyelvről.  

 

Biológia-egészségtan: az 

élővilág rendszerezésé-

ben érvényesülő szem-

pontok bemutatása hatá-

rozókönyvek alapján. 



 

 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló kiválasztása. 

Információforrások hitelességének vizsgálata, szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtőmunka. (8. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a tevékenység 

információforrásainak 

használata. A tevékeny-

ségekhez szükséges in-

formációk kiválasztása és 

alkalmazása. A külön-

böző eredetű információk 

szűrése, értékelése, ösz-

szekapcsolása, érvényes-

ségük kiterjesztése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információ kriti-

kus befogadásának meg-

alapozása (azonos témá-

ról különböző forrásból 

származó rövidebb infor-

mációk összevetése ta-

nári irányítással, csopor-

tosan). 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a források megbízha-

tósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. (8. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: források megjelö-

lése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, 

szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgy-

szó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalom jegyzék. 

 

 

Követelmények a 

7. évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerjen meg különböző informatikai környezeteket; 

ismerje és tudja használni egy operációs rendszer, valamint a számítógépes há-

lózat alapszolgáltatásait; 



 

 

ismerje az informatikai eszközökkel kapcsolatos függőség néhány jellemzőjét, 

legyen képes tenni a függőség kialakulása ellen; 

tudja megkülönböztetni a számítógép és egyéb informatikai eszközök főbb rész-

egységeit; 

ismerje a legfontosabb perifériák működési elveit; 

önállóan legyen képes a tanult feladattípusok azonosítására, a megoldáshoz 

szükséges hardver- és szoftvereszközök kiválasztására és használatára.  

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat beillesz-

teni; 

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás 

alapján elkészíteni;  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel téma-

kör végére 

lássa át a problémamegoldás folyamatát; 

ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; 

ismerje egy programozási nyelv alapszintű utasításait; 

tudjon kódolni algoritmusokat;  

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

legyen képes az információ értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat.  

 

Követelmények a 

8. évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon médiaelemeket minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; 

ismerje a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit; 

tudjon bemutatót készíteni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel téma-

kör végére 

tudjon egyszerű vezérlési feladatokat megoldani fejlesztői környezetben; 

ismerjen és alkalmazzon tervezési eljárásokat; 



 

 

legyen képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; 

legyen képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos fogalma-

kat; 

ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó veszélyeket és következmé-

nyeket; 

ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje az információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vo-

natkozó következményeit; 

ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást; 

legyen képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására.  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns 

forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegol-

dásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök hasz-

nálata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan 

végrehajtani.  

 

 

9–10. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz 

jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 

rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a korábbi évek során 

fejlesztett készségek alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek 

digitális formában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása. A 

nagyméretű állományok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és 

eljárások megismerése is. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök, az alkalmazói ismeretek 

birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  



 

 

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számításoknak a hétköznapi 

élet során is fontos szerepük van. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket 

végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel 

egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus felépítése, az adattáblák 

közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a 

nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk feldolgozásában, a 

megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket megismerjék 

a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás közvetlen 

tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók összetettebb problémákat oldanak 

meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb 

problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt 

munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az 

ilyen problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban 

előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek 

ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően, a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a diákok önállóan határozzák meg a 

szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat önállóan 

képesek felhasználni. Képesek az információ hitelességének értékelésére. Elkészült anyagaikat 

önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi műveltségi 

területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az elektronikus 

média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak 

megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a veszélyek 

elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az 

információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. Tapasztalatot 

szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik a kulturált 

együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják azokat. Az 

informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi változásokhoz, ezért 

érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök fejlettségének, 

elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek 

összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait és törekednek biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését követően 

az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 



 

 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, 

annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai 

és a középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás 

folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, 

irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer 

általános internetes, és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való, 

önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során 

megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz viszonyított információs 

értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és közhasznú adatbázisok és 

honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek. 

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek ismerete. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak hasz-

nálata. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és 

szoftvereszköz kiválasztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai 

alapjai. 

Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó egyéb 

szolgáltatások megismerése és használata. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontjainak 

megismerése. 

Az adatok biztonságos tárolása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 12 óra) Kapcsolódási pontok 

Az informatikai környezet tudatos alakítása 

Különböző (személyes, otthoni, iskolai, munkahelyei) informatikai kör-

nyezetek kialakításának szempontjai. (9. évfolyam) 

 



 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munka-

környezet kialakítása. (9. évfolyam) 

Biológia-egészségtan: az 

érzékszervek védelmét 

biztosító szabályok, he-

lyes szokások; a környe-

zeti állapot és az ember 

egészsége közötti kapcso-

lat, igény az egészséges 

életkörülményekre. 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fi-

zikai alapjai 

A számítógép felépítésének, fő egységeinek megismerése, az alaplap, a 

processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, műkö-

dési elve. 

Alapvető szervizműveletek. (9. évfolyam) 

Fizika, kémia: elektro-

mágnesesség, optika, fél-

vezetők, folyadékkristá-

lyok, színek, festékek, 

analóg és digitális jelek. 

Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások megismerése és használata 

Az operációs rendszer és a segédprogramok kezelése, szolgáltatásai (pél-

dául: biztonsági másolat). A hálózatok felépítése. A helyi számítógépes 

hálózat kezelése és szolgáltatásai. Adatbiztonság és a kártékony progra-

mok. (9. évfolyam) 

 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontja-

inak megismerése. (9. évfolyam) 

 

Az adatok biztonságos tárolása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. (9. 

évfolyam) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatvédelem, adatbiztonság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

66 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létre-

hozása 
 



 

 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formá-

zása. 

A dokumentumtípusok ismerete. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése. 

Előadások, bemutatók készítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-

szerű kiválasztása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 20 óra) Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 

Stílusok, sablonok alkalmazása. 

Körlevél készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása (például: 

szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. (9. évfolyam) 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: projekt-

munka elkészítése; kísér-

let vagy vizsgálat jegyző-

könyvének elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűjtött 

információ- és képanyag-

ból írásos összefoglaló 

készítése. Médiahaszná-

lat. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás a tár-

sadalmi (közösségi) élet 

különböző területein a 

papíralapú és az elektro-

nikus műfajokban (pl. le-

vél, önéletrajz, kérvény, 

pályázat, motivációs le-

vél, blog, web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-

szerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) 

elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás; váz-

lat készítése, használata. 

 



 

 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. (9. évfolyam) Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: vizsgálatok 

eredményének prezentá-

lása; projektmunka be-

mutatása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók ké-

szítése (9. évfolyam) 

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, retusálás, fények 

és színek módosítása, transzformálás, konvertálás). 

Hangszerkesztő program használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. (9. évfolyam) 

Ének-zene: saját munkák, 

gyűjtések felhasználása 

az elektronikus hangala-

kítás során. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Összetett dokumentum önálló elkészítése. 

Formátumok közötti konvertálás. (9. évfolyam) 

Vizuális kultúra: mozgó-

képi szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi kom-

munikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok értel-

mezése.  

Átélt, elképzelt vagy hal-

lott egyszerűbb esemé-

nyek mozgóképi megje-

lenítésének megterve-

zése, esetleg kivitelezése 

az életkornak megfelelő 

szinten (például story-

board, animáció, interjú).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 

multimédia, videó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve mód-

szerek ismerete. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 



 

 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megisme-

rése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Térinformatikai alapismeretek. 

  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 26 óra, 10. évf.: 20 óra ) Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. (9. évfolyam) 

Matematika: kamatos ka-

mat számítása, befekteté-

sekkel, hitelekkel kapcso-

latos számítások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. (9. évfolyam) 

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb mate-

matikai szimbólumok (pl. 

képek, szakaszos ábrák, 

diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott mon-

datok) alapján az általuk 

leírt valóságos helyzetek, 

történések, összefüggé-

sek elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan, ké-

mia, fizika: a természeti 

és technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 

módszerek használata. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megis-

merése 

Adatok rendezése, szűrés. 

Adattáblák összekapcsolása. (10. évfolyam) 

Matematika, földrajz, fi-

zika, kémia: táblázatok 

adatainak rendezése.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatá-

sai. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. Adattípusok, táb-

lák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezések. 

Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. Szűrés, keresés, 

rendezés, összesítés. Az SQL használata. (10. évfolyam) 

 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Fizika, földrajz, matema-

tika: a térbeli tájékozó-

dást szolgáló eszközök és 



 

 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. (10. évfolyam) módszerek alapjai és fel-

használásuk. A GPS idő-, 

távolság- és sebességada-

tainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módsze-

rekkel 

Órakeret 

12+16 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszkö-

zök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok 

megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 6 óra) Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex al-

kalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. (10. évfo-

lyam) 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Számí-

tógépek használata. 

Algoritmus követése, ér-

telmezése, készítése.  

Matematikai modellek, 

alkalmazásuk módja, kor-

látai (pontosság, értel-

mezhetőség).  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelvek, ma-

tematika, földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékeny-

ség tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 

tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Számí-

tógépek használata. 

Algoritmus követése, ér-

telmezése, készítése.  



 

 

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése.  

(10. évfolyam) 

Matematikai modellek 

(pl. számítógépes progra-

mok), alkalmazásuk 

módja, korlátai (pontos-

ság, értelmezhetőség).  

Modell (ábra, diagram) 

alkotása, értelmezése fo-

galmakhoz.  

Közelítő értékek megha-

tározása, egyenletek, 

egyenletrendszerek meg-

oldása, diagramok készí-

tése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, föld-

rajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé épít-

kezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 12 óra) Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megva-

lósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmuselemek, algorit-

musok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok megvalósí-

tása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. (10. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, mate-

matika, földrajz: szöveg-

feldolgozás. 

 

Fizika, kémia: összefüg-

gések, folyamatok prog-

ramozása. 



 

 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, meg-

tervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. (10. évfolyam) 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adatmo-

dellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

(10. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, mate-

matika, földrajz: szöveg-

feldolgozás. 

  



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 

elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések eredménye-

inek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 10 óra) Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűsé-

gek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. (10. évfolyam) 

Fizika, kémia: természet-

tudományos folyamatok-

kal foglalkozó programok. 

 

Matematika: véletlen ese-

mény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

14 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, 

az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, megha-

tározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publi-

kálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 4 óra) Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Kémia, biológia, fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 



 

 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. (9. évfolyam) 

pályázati anyagok ké-

szítése. 
A számítógéppel segített 

tanulás módszereinek al-

kalmazása a mérés, infor-

mációkeresés, bemutatók 

és a kommunikáció segí-

tésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony infor-

mációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

(9. évfolyam) 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: egy esemény infor-

mációinak begyűjtése 

több párhuzamos for-

rásból, ezek összeha-

sonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom kere-

sése, a manipulált infor-

máció felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, 

internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publi-

kálása az interneten. (9. évfolyam) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

Előzetes tudás Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs 

eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs le-

hetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 6 óra) Kapcsolódási pontok 



 

 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 
Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  (9. évfolyam) 

Idegen nyelvek: kommu-

nikáció külföldi partne-

rekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 
A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az 

elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználattól kialakuló káros életformák azonosítása, a 

függőség elhárítása. (9. évfolyam) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 4 óra) Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket al-

kalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban 
Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus 

könyvtárakból. (9. évfolyam) 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasz-

tás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

16 óra 



 

 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghi-

básodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése, véleményezése.  

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 fel-

ismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 8 óra) Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési 

technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. (10. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a tár-

sadalmi felelősségválla-

lásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

(10. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak meg-

felelő információforrá-

sok, eszközök, módsze-

rek kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, sze-

mélyiségre, egészségre gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntartható-

ság értékének és érdeké-

nek elfogadása, tudatos 

és cselekvő részvétel az 



 

 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak 

felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre 

és az egészségre vonatkozóan. (10. évfolyam) 

emberi környezet állapo-

tának megőrzésében, ja-

vításában. 

 

Fizika, biológia-egész-

ségtan, kémia: a számító-

géppel segített tanulás 

módszereinek alkalma-

zása a mérés, az informá-

ciókeresés, a bemutatók 

és a kommunikáció segí-

tésére.  

Információs- és kommu-

nikációs rendszerek fel-

építése, jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információs kom-

munikációs társadalom 

műfajainak megfelelő ol-

vasási szokások gyakor-

lása, az ezekhez kapcso-

lódó tipikus hibák és ve-

szélyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

 

Matematika: matematikai 

modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, soro-

zatok, függvények, függ-

vényábrázolás, számító-

gépes programok, statisz-

tikai elemzések), alkal-

mazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhe-

tőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, informá-

ciókezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, közkincs, 

szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  



 

 

Fejlesztési cél 

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, vélemé-

nyek gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kriti-

kus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 8 óra) Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének fel-

ismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

(10. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói szokásokban 

megnyilvánuló egészség- 

és környezettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosí-

tása. Tudatos vásárlókép kialakítása. (10. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezetre 

és az emberi egészségre 

gyakorolt hatások. Tuda-

tos vásárlás, fogyasztói 

szokások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a manipulációs 

szándék, a hibás követ-

keztetések és a megala-

pozatlan ítéletek felisme-

rése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-

zás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 8 

óra 



 

 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 

kézikönyv-használat. A felhasznált irodalom jegyzékének összeállítása segít-

séggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló 

felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 8 óra) Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. (10. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tanulási képesség 

fejlesztése, kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások (10. évfolyam) 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasz-

nálása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével tör-

ténő önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár és 

az internet felhasználása. 

Információkeresés  

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és is-

meretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus informá-

cióhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómun-

kával. (10. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári informá-

ciókeresés. 

Az internetes adatgyűjtés 

technikái, linkek haszná-

lata. 

Adatkeresés, anyaggyűj-

tés nyomtatott és elektro-

nikus források segítségé-

vel; egynyelvű szótárak, 

értelmező szótárak; sze-

lekció, értékelés, elrende-

zés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. 

 



 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: az ismeret-

szerzés folyamatának és 

eredményének kritikus 

értékelése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony infor-

mációkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájéko-

zódás valamely Európán 

kívüli kultúra művészeté-

ről a történelmi, kultúr-

történeti összefüggések 

figyelembevételével. 

 

Ének-zene: zenei doku-

mentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképzelé-

seknek, szükségleteknek 

megfelelő információ-

szerzés. 

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, ön-

álló használata. (10. évfolyam) 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Köny-

vek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, fel-

adatgyűjtemények, táblá-

zatok, képletgyűjtemé-

nyek). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, kézi-

könyvek, szótárak, lexi-

konok használata, isme-

retlen kifejezések jelenté-

sének önálló megkere-

sése egynyelvű szótárak-

ban. 



 

 

Az elektronikus tömeg-

kommunikáció és az iro-

dalom kölcsönhatásának 

új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környe-

zeti folyamatokról. Infor-

mációgyűjtés internet-

alapú szolgáltatásokkal: 

időjárási helyzetkép, út-

vonaltervező, valuta-

váltó. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történelmi, társada-

lomtudományi, filozófiai 

és etikai kézikönyvek, at-

laszok, lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tö-

megkommunikáció for-

mái, a tömegkommuniká-

ciót és a mediatizált nyil-

vánosságot jellemző té-

nyek, modellek. 

Az audiovizuális szöve-

gek, műsorok előállítását, 

nyelvi jellemzőit, közve-

títését és értelmezését le-

író fontosabb fogalmak 

és alapvető összefüggé-

sek. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz történő, önálló forráskiválasztás a feladat céljának és 

a forrás információs értékének figyelembevételével. 

(10. évfolyam) 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: kérdések megfogal-

mazása a szerző esetleges 

elfogultságaira, tájéko-

zottságára, rejtett szándé-

kaira stb. vonatkozóan. 

Az adott téma tanulmá-

nyozásához leginkább 



 

 

megfelelő térkép kivá-

lasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem ver-

bális (hangzó, képi és di-

gitális) információk gyűj-

tése, szelekciója, rend-

szerezése, kritikája és fel-

használása. 

 

Vizuális kultúra: infor-

mációforrások szűrésé-

nek szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás (10. évfolyam) 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett bib-

liográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 

önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

 

Követelmények a 9. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje különböző informatikai környezetek ergonomikus kialakításának szem-

pontjait; 

ismerje a számítógép és perifériái működési elveit; 

ismerje a számítógép főbb egységeit, azok jellemzőit; 

tudjon alapvető szervizműveleteket végrehajtatni; 

ismerjen hardveres vagy szoftveres adatvédelmi megoldásokat. 



 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kapcsolódó 

feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 

tudjon statisztikai számításokat végezni; 

tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni;   

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy 

internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technoló-

giákat.  

 

Követelmények a 

10. évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel 

információt nyerni; 

tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába rendezni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel téma-

kör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítá-

sára; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 



 

 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatá-

sait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit.  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az informá-

ciós problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 

alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni.  

 

 

11–12. évfolyam (Érettségire felkészítő foglalkozásokon) 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz 

jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 

rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban az informatikai eszkö-

zök használata a többi témakör alkalmazása közben valósul meg. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök, az alkalmazói ismeretek 

birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számításoknak a hétköznapi 

élet során is fontos szerepük van. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket 

végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel 

egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus felépítése, az adattáblák 

közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a 

nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk feldolgozásában, a 

megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket megismerjék 

a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás közvetlen 

tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók összetettebb problémákat oldanak 

meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb 

problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt 

munkaformákat alkalmaznak. 



 

 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az 

ilyen problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban 

előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek 

ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan 

határozzák meg a szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett 

információkat önállóan képesek felhasználni. Képesek az információ hitelességének 

értékelésére. Elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi műveltségi 

területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az elektronikus 

média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak 

megfelelő, információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a 

veszélyek elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt 

szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. 

Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik 

a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják azokat. 

Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi változásokhoz, ezért 

érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök fejlettségének, 

elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek 

összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait és törekednek biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését követően 

az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, 

annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai 

és a középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás 

folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, 

irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer 

általános internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való 

önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során 

megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz viszonyított információs 

értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és közhasznú adatbázisok és 

honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 



 

 

 
  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

K:56, E:56 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létre-

hozása 
 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formá-

zása. 

A dokumentumtípusok ismerete. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése. 

Előadások, bemutatók készítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-

szerű kiválasztása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 16 óra, E11: 16 óra) Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 

Stílusok, sablonok alkalmazása. 

Körlevél készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása (például: 

szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: projekt-

munka elkészítése; kísér-

let vagy vizsgálat jegyző-

könyvének elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűjtött 

információ- és képanyag-

ból írásos összefoglaló 

készítése. Médiahaszná-

lat. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás a tár-

sadalmi (közösségi) élet 

különböző területein a 

papíralapú és az elektro-

nikus műfajokban (pl. le-

vél, önéletrajz, kérvény, 



 

 

pályázat, motivációs le-

vél, blog, web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-

szerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) 

elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban.  

(K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás; váz-

lat készítése, használata. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: vizsgálatok 

eredményének prezentá-

lása; projektmunka be-

mutatása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók ké-

szítése  

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, retusálás, fények 

és színek módosítása, transzformálás, konvertálás). 

Hangszerkesztő program használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Ének-zene: saját munkák, 

gyűjtések felhasználása 

az elektronikus hangala-

kítás során. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Összetett dokumentum önálló elkészítése. 

Formátumok közötti konvertálás. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Vizuális kultúra: mozgó-

képi szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi kom-

munikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok értel-

mezése.  

Átélt, elképzelt vagy hal-

lott egyszerűbb esemé-

nyek mozgóképi megje-

lenítésének megterve-

zése, esetleg kivitelezése 

az életkornak megfelelő 

szinten (például story-

board, animáció, interjú).  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  



 

 

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve mód-

szerek ismerete. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megisme-

rése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 40 ó, E11: 26 ó, E12: 14 ó ) Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Matematika: kamatos ka-

mat számítása, befekteté-

sekkel, hitelekkel kapcso-

latos számítások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb mate-

matikai szimbólumok (pl. 

képek, szakaszos ábrák, 

diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott mon-

datok) alapján az általuk 

leírt valóságos helyzetek, 

történések, összefüggé-

sek elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan, ké-

mia, fizika: a természeti 

és technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 

módszerek használata. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megis-

merése 

Matematika, földrajz, fi-

zika, kémia: táblázatok 

adatainak rendezése.  



 

 

Adatok rendezése, szűrés. 

Adattáblák összekapcsolása. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatá-

sai. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. Adattípusok, táb-

lák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezések. 

Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. Szűrés, keresés, 

rendezés, összesítés. Az SQL használata. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Fizika, földrajz, matema-

tika: a térbeli tájékozó-

dást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és fel-

használásuk. A GPS idő-, 

távolság- és sebességada-

tainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módsze-

rekkel 

Órakeret 

K:0, E:64 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszkö-

zök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok 

megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények ( E11: 20 óra) Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex al-

kalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Számí-

tógépek használata. 



 

 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. (E: 11. évf.) 

Algoritmus követése, ér-

telmezése, készítése.  

Matematikai modellek, 

alkalmazásuk módja, kor-

látai (pontosság, értel-

mezhetőség).  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelvek, ma-

tematika, földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékeny-

ség tervezése (E: 11. évf.) 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 

tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Számí-

tógépek használata. 

Algoritmus követése, ér-

telmezése, készítése.  

Matematikai modellek 

(pl. számítógépes progra-

mok), alkalmazásuk 

módja, korlátai (pontos-

ság, értelmezhetőség).  

Modell (ábra, diagram) 

alkotása, értelmezése fo-

galmakhoz.  

Közelítő értékek megha-

tározása, egyenletek, 

egyenletrendszerek meg-

oldása, diagramok készí-

tése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, föld-

rajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  



 

 

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (E11: 10 ó, E12: 14 ó ) Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, meg-

valósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmuselemek, algo-

ritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alul-

ról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok meg-

valósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. (E: 11. évf.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, mate-

matika, földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

 

Fizika, kémia: összefüg-

gések, folyamatok prog-

ramozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, 

megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. (E: 12. évf.) 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adat-

modellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során.  

(E: 12. évf.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, mate-

matika, földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 

elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések eredménye-

inek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények ( E12: 20 óra ) Kapcsolódási pontok 



 

 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűsé-

gek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. (E: 12. évf.) 

Fizika, kémia: természet-

tudományos folyamatok-

kal foglalkozó programok. 

 

Matematika: véletlen ese-

mény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

K:4, E:4 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, 

az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, megha-

tározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publi-

kálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 1 ó, E12: 1 ó ) Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 
Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Kémia, biológia, fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok ké-

szítése. 
A számítógéppel segített 

tanulás módszereinek al-

kalmazása a mérés, infor-

mációkeresés, bemutatók 

és a kommunikáció segí-

tésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony infor-

mációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: egy esemény infor-

mációinak begyűjtése 



 

 

(K: 11. évf., E: 12. évf.) több párhuzamos for-

rásból, ezek összeha-

sonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom kere-

sése, a manipulált infor-

máció felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, 

internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publi-

kálása az interneten. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

Előzetes tudás Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs 

eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs le-

hetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 2 ó, E12: 2 ó ) Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 
Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Idegen nyelvek: kommu-

nikáció külföldi partne-

rekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 
A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az 

elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a 

függőség elhárítása. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 1 ó, E12: 1 ó ) Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket al-

kalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban 
Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus 

könyvtárakból. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasz-

tás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

K:8, E:8 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghi-

básodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése, véleményezése.  

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 fel-

ismerése. 

  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 4 ó, E12: 4 ó ) Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési 

technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a tár-

sadalmi felelősségválla-

lásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak meg-

felelő információforrá-

sok, eszközök, módsze-

rek kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, sze-

mélyiségre, 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.  

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntartható-

ság értékének és érdeké-

nek elfogadása, tudatos 

és cselekvő részvétel az 

emberi környezet állapo-

tának megőrzésében, ja-

vításában. 

 

Fizika, biológia-egész-

ségtan, kémia: a számító-

géppel segített tanulás 

módszereinek alkalma-

zása a mérés, információ-

keresés, bemutatók és a 

kommunikáció segíté-

sére.  

Információs- és kommu-

nikációs rendszerek fel-

építése, jelentőségük. 

 



 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információs kom-

munikációs társadalom 

műfajainak megfelelő ol-

vasási szokások gyakor-

lása, az ezekhez kapcso-

lódó tipikus hibák és ve-

szélyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

 

Matematika: matematikai 

modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, soro-

zatok, függvények, függ-

vényábrázolás, számító-

gépes programok, statisz-

tikai elemzések), alkal-

mazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhe-

tőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, informá-

ciókezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, közkincs, 

szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, vélemé-

nyek gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kriti-

kus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 4 ó, E12: 4 ó ) Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének fel-

ismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói szokásokban 

megnyilvánuló egészség- 

és környezettudatosság. 



 

 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. (K: 

11. évf., E: 12. évf.) 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosí-

tása. Tudatos vásárlókép kialakítása.  

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezetre 

és az emberi egészségre 

gyakorolt hatások. Tuda-

tos vásárlás, fogyasztói 

szokások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a manipulációs 

szándék, a hibás követ-

keztetések és a megala-

pozatlan ítéletek felisme-

rése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-

zás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

K:4, E:4 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 

kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalom jegyzékének összeállítása segít-

séggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló 

felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 4 ó, E12: 4 ó ) Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. (K: 11. évf., E: 12. évf.)  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tanulási képesség 

fejlesztése, kulturált 

könyvtárhasználat. 



 

 

Könyvtári szolgáltatások (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasz-

nálása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével tör-

ténő önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár és 

az internet felhasználása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és is-

meretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus informá-

cióhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómun-

kával. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári informá-

ciókeresés. 

Az internetes adatgyűjtés 

technikái, linkek haszná-

lata. 

Adatkeresés, anyaggyűj-

tés nyomtatott és elektro-

nikus források segítségé-

vel; egynyelvű szótárak, 

értelmező szótárak; sze-

lekció, értékelés, elrende-

zés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: az ismeret-

szerzés folyamatának és 

eredményének kritikus 

értékelése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony infor-

mációkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájéko-

zódás valamely Európán 

kívüli kultúra művészeté-

ről a történelmi, kultúr-

történeti összefüggések 

figyelembevételével. 



 

 

 

Ének-zene: zenei doku-

mentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképzelé-

seknek, szükségleteknek 

megfelelő információ-

szerzés. 

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, ön-

álló használata. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Köny-

vek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, fel-

adatgyűjtemények, táblá-

zatok, képletgyűjtemé-

nyek). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, kézi-

könyvek, szótárak, lexi-

konok használata, isme-

retlen kifejezések jelenté-

sének önálló megkere-

sése egynyelvű szótárak-

ban. 

Az elektronikus tömeg-

kommunikáció és az iro-

dalom kölcsönhatásának 

új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környe-

zeti folyamatokról. Infor-

mációgyűjtés internet-

alapú szolgáltatásokkal: 

időjárási helyzetkép, út-

vonaltervező, valuta-

váltó. 

 



 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történelmi, társada-

lomtudományi, filozófiai 

és etikai kézikönyvek, at-

laszok, lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tö-

megkommunikáció for-

mái, a tömegkommuniká-

ciót és a mediatizált nyil-

vánosságot jellemző té-

nyek, modellek. 

Az audiovizuális szöve-

gek, műsorok előállítását, 

nyelvi jellemzőit, közve-

títését és értelmezését le-

író fontosabb fogalmak 

és alapvető összefüggé-

sek. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a 

forrás információs értékének figyelembe vételével. 

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: kérdések megfogal-

mazása a szerző esetleges 

elfogultságaira, tájéko-

zottságára, rejtett szándé-

kaira stb. vonatkozóan. 

Az adott téma tanulmá-

nyozásához leginkább 

megfelelő térkép kivá-

lasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem ver-

bális (hangzó, képi és di-

gitális) információk gyűj-

tése, szelekciója, rend-

szerezése, kritikája és fel-

használása. 

 



 

 

Vizuális kultúra: infor-

mációforrások szűrésé-

nek szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett bib-

liográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 

önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

 

Követelmények 

 

A középszintű felké-

szítő 1 éves, követel-

ményei a 11. évfo-

lyam végére érvé-

nyesek. 

 

Az emeltszintű fel-

készítő 2 éves, köve-

telményei a 11. és 

12. évfolyamokra 

bontottak. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; K: 11.évf., E:11. évf 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kapcsolódó 

feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 

tudjon statisztikai számításokat végezni; K: 11.évf., E:11. évf 

tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel 

információt nyerni; 

tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába rendezni. 

K: 11.évf., E:12. évf 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel téma-

kör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítá-

sára; E: 11. évf. 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni. E: 12. évf. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy 

internetes eszközökkel publikálni; 



 

 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technoló-

giákat. K: 11.évf., E:12. évf 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatá-

sait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. K: 11.évf., E:12. évf 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az informá-

ciós problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 

alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. K: 11.évf., 

E:12. évf 

 

 

 

INFORMATIKA 
Gimnázium 9-12 évfolyamok számára 

 

 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 



 

 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

célszerű, értő módon történő kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az 

információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív 

részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, 

a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és 

megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és 

eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika 

tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra 

és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 

Az informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető 

működését biztosító hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a 

digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.  

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő 

módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok 

meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható 

lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakörében a társadalmi életben hasznos informatikai 

műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok kezelésére, 

különböző alkalmazások használatára, és a programok üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A 

számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az 

eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, 

fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak 



 

 

magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a 

számítógéppel.  

Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő eszközök 

kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, 

prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel kapcsolatos problémák 

megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása, az alkalmazható eljárások 

megismerése, a használat közben felmerülő problémák megoldása. Az alkalmazói ismeretek 

fejlesztése többféle program használatát igényli, amelyek együttesen támogatják a kreativitást 

és az innovációt. 

A 21. század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, probléma alapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakörben kerül sor. Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink 

elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. A 

problémamegoldás az élet minden területén jelen lévő alaptevékenység, melynek sajátosságait 

a tanulókkal egyrészt a problémamegoldás elméletének, lépéseinek, eszközeinek, 

módszereinek, általános szempontjainak elsajátításával, másrészt a problémamegoldás 

általános elveinek más műveltségi területeken való gyakorlati alkalmazásával érdemes 

megismertetni.  

A problémamegoldás egyes részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, 

feldolgozása önálló problémaként jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel rész elsajátítása során a tanulók megismerkednek az 

algoritmizálás elméleti módszereivel, a szekvenciális és vezérléselvű programok alapvető 

funkcióival, majd az elméleti megalapozást követően a gyakorlatban készítenek és tesztelnek 

számítógépes programokat. 

Az elkészített programok segítségével más műveltségi területek problémái 

tanulmányozhatók, illetve különböző jelenségek szimulálhatók. A problémamegoldási 

ismeretek tanítása a mások által készített programok algoritmusainak értelmezését, az 

alkalmazói képesség kialakítását és a kritikus szemléletet is támogatja.  

Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását.  

Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk (szövegek, képek, 

hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az 

ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak 

megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló 

használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk online 

adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott válaszok 

értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata tanári segítséggel. A 

túlzott vagy helytelen informatikai eszközhasználat veszélyeket rejthet, melyekre érdemes 

felhívni a figyelmet, hasznos lehet megismerni azokat a módszereket, amelyekkel a veszélyek 

elkerülhetők. 

Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló kommunikációs 

formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A kommunikációs 

folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, 

rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A 

csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási folyamatok 



 

 

számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi oldalak 

használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra vonatkozó 

elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, 

használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az 

egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk 

vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje 

az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív 

állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes 

szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. A tanulók a szabályok betartásával igénybe veszik a számukra 

hasznos elektronikus szolgáltatásokat. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan 

biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő 

módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára, pl. a 

médiában szereplő események különböző szempontok szerinti értelmezésére, a társakkal történt 

esetek megbeszélésére, a lehetséges megoldási alternatívák kifejtésére. 

A könyvtárhasználat oktatásának célja a tanulók felkészítése az információszerzés 

kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az információk 

elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A könyvtár 

forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek és az 

egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. A fenti cél az iskolai és fokozatosan 

a más típusú könyvtárak, könyvtári források, eszközök megismerésével, valamint a velük 

végzett tevékenységek gyakorlásával, tudatos, magabiztos használói magatartás, tájékozódás és 

a könyvtárhasználat igényének kialakításával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, 

hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs 

értéke megállapításának szempontjait. Ezen tudásának fokozatos, folyamatos és 

gyakorlatközpontú fejlesztése segíti őt a feladatokhoz szükséges kritikus és válogató 

forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári 

információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -felhasználáshoz kapcsolódóan is az etikai 

szabályokat, jogi vonatkozásokat. 

A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi tantárgy keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes 

műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. Mindezek során egyszerre vannak jelen a 

könyvtárak által nyújtott hagyományos szolgáltatások, és a korszerű társadalmi igényeket 

kiszolgáló, modern technikai lehetőségek. 

Az informatikai eszközök használata a számítógépteremben érvényes szabályok 

betartatásával és az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat 

az erkölcsi gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 

Az informatikai eszközök használata során, a megismert hardverelemek bővülésével a 

digitális és a természettudományos kompetencia is fejlődik. A papír nélküli nyomtatási 

lehetőségek megismerése, az analóg információk digitalizálása erősíti a környezettudatosságot, 

felkészíti a tanulókat a fenntarthatóság megteremtéséből adódó feladatokra. 

A biztonságos adattárolás megismerésével, az egyéni felelősségvállalás és az 

illetéktelen adathozzáférés megismertetésével fejleszthető az erkölcsi gondolkodás. A digitális 

eszközök használatával fejlődnek a diákok technikai készségei. 



 

 

Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely tevé-

kenység fejleszti az anyanyelvi kommunikációt, a digitális kompetenciát, az esztétikai érzéket 

és az önálló tanulást. A személyes dokumentumok készítése fejleszti az önismeretet, segíti a 

pályaorientációt. A multimédiás dokumentumok készítése támogatja a médiatudatosságra 

nevelést. A táblázatok kezelésére alkalmas programokkal végzett műveletek során nyert 

információk támogatják a felhasználót az önálló döntésben, segítik a matematikai, a digitális, a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztését és a hatékony, önálló tanulást. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör hozzájárul az 

önismereti és a társas kapcsolati kultúra fejlesztéséhez. A problémamegoldás során a tanulók 

megtapasztalják, hogy egy nagyobb probléma akkor oldható meg hatékonyan, ha azt kisebb 

részekre bontják, és a feladat megoldása közben csoportban dolgoznak együtt. A csoportmunka 

szervezése hozzájárul az önismeret fejlesztéséhez, valamint a társak megértéséhez, 

elfogadásához. 

Az angol nyelvű utasításkészletet tartalmazó programozási nyelvek használata segíti az 

idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését. A programozással foglalkozó diák a program hasz-

nálatát bemutató dokumentumok, illetve hibaüzenetek értelmezése során rákényszerül az angol 

nyelvű szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák 

programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az interneten, 

emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag 

áttanulmányozása, illetve a fórumokon történő levelezés során jelentősen mélyül a tanulók 

angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai kompetencia fejlesztését, mert a matematikai problémák algoritmizálása és az 

algoritmus programmal történő megvalósítása során a tanuló használja a diszkussziót, a 

folyamat során hangsúlyossá válik a logikus gondolkodás. Az algoritmizálás során a 

matematikaórákon megismert képletek alkalmazására, átalakítására kerül sor. Az alkotás során 

igénnyé válik a felhasználóbarát program írása, a szakkifejezések megfelelő használata, a 

matematikai készségek rugalmas alkalmazása. A programírás végén a tanulók teszteléssel 

ellenőrzik munkájukat, felismerik a programhasználathoz szükséges felhasználói 

dokumentumok fontosságát. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör 

összekapcsolódhat a természettudományos és technikai kompetenciafejlesztéssel, mert a 

természettudományos problémák megoldásának algoritmizálása és programmá történő 

kódolása során a tanuló megismeri a tudományos ismeretszerzés módszereit, felismeri az 

összefüggések matematikai képletekkel való felírásának jelentőségét. A tantárgyi integráció 

során alkalmazott oktatóprogramok, tantárgyi szimulációk tanulmányozása erősíti a tanuló 

megfigyelőképességét. A méréseknél és azok kiértékelésénél az eszközök kezelése veszéllyel 

járhat, emiatt kötelező jelleggel érvényt kell szerezni a balesetmentes viselkedési formáknak. 

Az infokommunikáció témakör során szerzett tapasztalatok támogatják a 

médiatudatosságra nevelést. A hagyományos média mellett az elektronikus média 

mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Az információszerzés, a tanulás, a szórakozás és 

a kapcsolattartás sem képzelhető el digitális média nélkül. Az informatika tantárgy kiemelt 

célja, hogy a tanuló az információs társadalom aktív és kritikusan gondolkodó résztvevője 

legyen. A médiatudatos oktatás célja, hogy a tanuló az elképesztő mennyiségű információból 

legyen képes kiválasztani a hiteles információt. Fontos, hogy a diákok meg tudják különböztetni 

a valóságot és a virtuális világot. A multimédia jelentős szerepet játszik társadalmunk 

megismerésében, ezért a média működésének megismerése nélkülözhetetlen az információk 

kritikus értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a médiatudatos, kritikus gondolkodás 

ösztönzésére, az etikus viselkedés betartására. A média egyes elemei a manipuláció eszközei is 

lehetnek, a tudatos befolyásolás jelei jól azonosíthatók. A helyes médiahasználatra való 



 

 

felkészítéssel, a helyes viselkedésminták megfigyelésével megelőzhető a káros függőség 

kialakulása. Az eszközhasználat során ügyelni kell az önálló döntéshozatalon alapuló 

mértéktartásra. Fontos azoknak a helyzeteknek a felismerése, melyekben elkerülhetetlen a 

segítségkérés. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók olyan normákat, 

értékeket ismernek meg, melyek hozzájárulnak az erkölcsi neveléshez és ezen keresztül a 

családi életre neveléshez. Az elektronikus szolgáltatások igénybevétele egyéni 

felelősségvállalással jár, amely támogatja a társadalmi folyamatok megismerését. Az online 

tevékenységek végzésekor lehetőség nyílik a társas kapcsolatok ápolására, a szociális 

kompetencia fejlesztésére, a folyamatokban való aktív és kritikus részvétellel fejlődik az 

önismeret, és a szövegértő, -feldolgozó képesség. 

Az informatikai eszközhasználat készségszintű elsajátítása támogatja a tanulás 

eredményességét, hozzájárul az élményszerű, korszerű eszközökkel támogatott tanulás 

megvalósításához, lehetőséget nyújt a folyamatos és hatékony önképzéshez.  

Az informatikai eszközök használata során cél, hogy a felhasználók törődjenek a testi 

és lelki egészségükkel, munkájukat egészséges munkakörnyezetben végezzék. A jövőorientált 

gondolkodás kialakítása érdekében érdemes megismerni az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásait, a környezetet kímélő energiatakarékos üzemmódokat. A társadalmi 

tevékenységek hatással vannak a környezetre, a környezet megóvása érdekében a 

környezettudatos életmód kialakítására és az ezzel kapcsolatos információk keresésére is 

hangsúlyt kell fektetni. 

Az online rendszerek megismerésével lehetővé válik a valós és virtuális kapcsolatok 

közötti különbségek azonosítása. A világhálóról származó tartalmak különböző hitelességűek, 

ezért eleinte csak a biztonságos információforrások használata javasolt, a későbbi 

évfolyamokon a tanulók tanulmányi feladataiknak, érdeklődésüknek megfelelően, 

körültekintően bővíthetik az alkalmazott források és felhasználások körét. 

A könyvtárhasználati tudás a kiemelt fejlesztési területek mindegyikében 

elengedhetetlen, mivel minden téma megismerése hatékony és kritikai szemléletet igényel. 

Ezen belül is kiemelkedik a nemzeti műveltség, nemzeti értékek és az egyetemes kultúra 

megismertetése, hiszen ezek alapvető eszközei az információforrások. A demokráciára nevelés 

és az állampolgári kompetencia fejlesztésének fontos része az információhoz való jog 

tudatosítása és a megszerzéséhez, megértéséhez, a társadalom érdekében való aktív 

felhasználásához szükséges tudás fejlesztése. Az információ feldolgozása sok erkölcsi kérdés 

megvitatását teszi szükségessé, melyekkel a tanulók társas kapcsolati kultúrája fejleszthető. 

A könyvtári informatika keretén belül kerül sor annak a megtanítására, hogy milyen 

módon használhatók a könyvtári és más információforrások a tanulás során. A forrás- és 

könyvtárhasználat tanulása segít az információkeresés és a tanulás folyamatának megértésében, 

a tanulási stratégia fejlesztésében. A témakör a gyakorlatközpontúságból adódó folyamatos 

tevékenykedtetéssel és az együttműködést igénylő csoportmunkával járul hozzá a 

differenciáláshoz. Mind az anyanyelvi, mind a digitális kulcskompetenciák fejlesztése területén 

kiemelt jelentősége van az információs problémamegoldás folyamatának, valamint ezek 

bemutatásának. A könyvtárhasználat tanítása során cél, hogy a tanulók a nyomtatott és a 

digitális eszközök segítségével önállóan és tudatosan használjanak könyvtárakat, anyanyelvi és 

idegen nyelvű információforrásokat. 

 
 

9–10. évfolyam 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz 

jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 



 

 

rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban a korábbi évek során 

fejlesztett készségek alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

A technikai eszközök fejlődésével viszonylag könnyen elérhetővé válik a mozgóképek 

digitális formában való rögzítése, a digitális hang- és képfelvételek készítése, megosztása. A 

nagyméretű állományok könnyebb kezelése érdekében szükséges a tömörítési módok és 

eljárások megismerése is. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök, az alkalmazói ismeretek 

birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számításoknak a hétköznapi 

élet során is fontos szerepük van. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket 

végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel 

egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus felépítése, az adattáblák 

közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a 

nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk feldolgozásában, a 

megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket megismerjék 

a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás közvetlen 

tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók összetettebb problémákat oldanak 

meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb 

problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt 

munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az 

ilyen problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban 

előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek 

ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően, a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a diákok önállóan határozzák meg a 

szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett információkat önállóan 

képesek felhasználni. Képesek az információ hitelességének értékelésére. Elkészült anyagaikat 

önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi műveltségi 

területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az elektronikus 

média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak 

megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a veszélyek 

elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt szerepet kap az 

információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. Tapasztalatot 

szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik a kulturált 

együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják azokat. Az 

informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi változásokhoz, ezért 

érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök fejlettségének, 



 

 

elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek 

összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait és törekednek biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését követően 

az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, 

annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai 

és a középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás 

folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, 

irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer 

általános internetes, és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való, 

önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során 

megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz viszonyított információs 

értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és közhasznú adatbázisok és 

honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásáról szerzett ismeretek. 

Az informatikai eszközök használata és működési elveinek ismerete. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásainak hasz-

nálata. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és 

szoftvereszköz kiválasztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az informatikai környezet tudatos alakítása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai 

alapjai. 

Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó egyéb 

szolgáltatások megismerése és használata. 



 

 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontjainak 

megismerése. 

Az adatok biztonságos tárolása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 12 óra) Kapcsolódási pontok 

Az informatikai környezet tudatos alakítása 

Különböző (személyes, otthoni, iskolai, munkahelyei) informatikai kör-

nyezetek kialakításának szempontjai. (9. évfolyam) 

 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munka-

környezet kialakítása. (9. évfolyam) 

Biológia-egészségtan: az 

érzékszervek védelmét 

biztosító szabályok, he-

lyes szokások; a környe-

zeti állapot és az ember 

egészsége közötti kapcso-

lat, igény az egészséges 

életkörülményekre. 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fi-

zikai alapjai 

A számítógép felépítésének, fő egységeinek megismerése, az alaplap, a 

processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, műkö-

dési elve. 

Alapvető szervizműveletek. (9. évfolyam) 

Fizika, kémia: elektro-

mágnesesség, optika, fél-

vezetők, folyadékkristá-

lyok, színek, festékek, 

analóg és digitális jelek. 

Az operációs rendszer, a számítógépes hálózat, valamint a kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások megismerése és használata 

Az operációs rendszer és a segédprogramok kezelése, szolgáltatásai (pél-

dául: biztonsági másolat). A hálózatok felépítése. A helyi számítógépes 

hálózat kezelése és szolgáltatásai. Adatbiztonság és a kártékony progra-

mok. (9. évfolyam) 

 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontja-

inak megismerése. (9. évfolyam) 

 

Az adatok biztonságos tárolása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. (9. 

évfolyam) 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatvédelem, adatbiztonság.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

66 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létre-

hozása 
 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formá-

zása. 

A dokumentumtípusok ismerete. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése. 

Előadások, bemutatók készítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-

szerű kiválasztása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 20 óra) Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 

Stílusok, sablonok alkalmazása. 

Körlevél készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása (például: 

szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. (9. évfolyam) 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: projekt-

munka elkészítése; kísér-

let vagy vizsgálat jegyző-

könyvének elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűjtött 

információ- és képanyag-

ból írásos összefoglaló 

készítése. Médiahaszná-

lat. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás a tár-

sadalmi (közösségi) élet 



 

 

különböző területein a 

papíralapú és az elektro-

nikus műfajokban (pl. le-

vél, önéletrajz, kérvény, 

pályázat, motivációs le-

vél, blog, web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-

szerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) 

elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. (9. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás; váz-

lat készítése, használata. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: vizsgálatok 

eredményének prezentá-

lása; projektmunka be-

mutatása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók ké-

szítése  

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, retusálás, fények 

és színek módosítása, transzformálás, konvertálás). 

Hangszerkesztő program használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. (9. évfolyam) 

Ének-zene: saját munkák, 

gyűjtések felhasználása 

az elektronikus hangala-

kítás során. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Összetett dokumentum önálló elkészítése. 

Formátumok közötti konvertálás. (9. évfolyam) 

Vizuális kultúra: mozgó-

képi szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi kom-

munikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok értel-

mezése.  

Átélt, elképzelt vagy hal-

lott egyszerűbb esemé-

nyek mozgóképi megje-

lenítésének megterve-

zése, esetleg kivitelezése 

az életkornak megfelelő 

szinten (például story-

board, animáció, interjú).  



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, törzsdokumentum, 

multimédia, videó. 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve mód-

szerek ismerete. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megisme-

rése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 26 óra, 10. évf.: 20 óra ) Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. (9. évfolyam) 

Matematika: kamatos ka-

mat számítása, befekteté-

sekkel, hitelekkel kapcso-

latos számítások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. (9. évfolyam) 

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb mate-

matikai szimbólumok (pl. 

képek, szakaszos ábrák, 

diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott mon-

datok) alapján az általuk 

leírt valóságos helyzetek, 



 

 

történések, összefüggé-

sek elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan, ké-

mia, fizika: a természeti 

és technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 

módszerek használata. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megis-

merése 

Adatok rendezése, szűrés. 

Adattáblák összekapcsolása. (10. évfolyam) 

Matematika, földrajz, fi-

zika, kémia: táblázatok 

adatainak rendezése.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatá-

sai. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. Adattípusok, táb-

lák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezések. 

Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. Szűrés, keresés, 

rendezés, összesítés. Az SQL használata. (10. évfolyam) 

 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. (10. évfolyam) 

Fizika, földrajz, matema-

tika: a térbeli tájékozó-

dást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és fel-

használásuk. A GPS idő-, 

távolság- és sebességada-

tainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módsze-

rekkel 

Órakeret 

12+16 óra 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszkö-

zök kiválasztása 
 



 

 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok 

megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 6 óra) Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex al-

kalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. (10. évfo-

lyam) 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Számí-

tógépek használata. 

Algoritmus követése, ér-

telmezése, készítése.  

Matematikai modellek, 

alkalmazásuk módja, kor-

látai (pontosság, értel-

mezhetőség).  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelvek, ma-

tematika, földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékeny-

ség tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 

tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése.  

(10. évfolyam) 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Számí-

tógépek használata. 

Algoritmus követése, ér-

telmezése, készítése.  

Matematikai modellek 

(pl. számítógépes progra-

mok), alkalmazásuk 

módja, korlátai (pontos-

ság, értelmezhetőség).  

Modell (ábra, diagram) 

alkotása, értelmezése fo-

galmakhoz.  

Közelítő értékek megha-

tározása, egyenletek, 

egyenletrendszerek meg-

oldása, diagramok készí-

tése. 

 



 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, föld-

rajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé épít-

kezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 12 óra) Kapcsolódási pontok 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megva-

lósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmuselemek, algorit-

musok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alulról 

felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok megvalósí-

tása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. (10. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, mate-

matika, földrajz: szöveg-

feldolgozás. 

 

Fizika, kémia: összefüg-

gések, folyamatok prog-

ramozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, meg-

tervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. (10. évfolyam) 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adatmo-

dellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során.  

(10. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, mate-

matika, földrajz: szöveg-

feldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 

elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

 

Tematikai egység/ 3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  



 

 

Fejlesztési cél 

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések eredménye-

inek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 10 óra) Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűsé-

gek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. (10. évfolyam) 

Fizika, kémia: természet-

tudományos folyamatok-

kal foglalkozó programok. 

 

Matematika: véletlen ese-

mény, valószínűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

14 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, 

az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, megha-

tározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publi-

kálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 4 óra) Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 
Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. (9. évfolyam) 

Kémia, biológia, fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok ké-

szítése. 
A számítógéppel segített 

tanulás módszereinek al-

kalmazása a mérés, infor-

mációkeresés, bemutatók 



 

 

és a kommunikáció segí-

tésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony infor-

mációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

(9. évfolyam) 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: egy esemény infor-

mációinak begyűjtése 

több párhuzamos for-

rásból, ezek összeha-

sonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom kere-

sése, a manipulált infor-

máció felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, 

internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publi-

kálása az interneten. (9. évfolyam) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

Előzetes tudás Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs 

eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs le-

hetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 6 óra) Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 
Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten. (9. évfolyam) 

Idegen nyelvek: kommu-

nikáció külföldi partne-

rekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 

 



 

 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az 

elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználattól kialakuló káros életformák azonosítása, a 

függőség elhárítása. (9. évfolyam) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (9. évf.: 4 óra) Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket al-

kalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban 
Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus 

könyvtárakból. (9. évfolyam) 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasz-

tás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

16 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghi-

básodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése, véleményezése.  



 

 

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 fel-

ismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 8 óra) Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési 

technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. (10. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a tár-

sadalmi felelősségválla-

lásban. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

(10. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak meg-

felelő információforrá-

sok, eszközök, módsze-

rek kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, sze-

mélyiségre, 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. (10. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntartható-

ság értékének és érdeké-

nek elfogadása, tudatos 

és cselekvő részvétel az 

emberi környezet állapo-

tának megőrzésében, ja-

vításában. 

 

Fizika, biológia-egész-

ségtan, kémia: a számító-

géppel segített tanulás 

módszereinek alkalma-



 

 

zása a mérés, az informá-

ciókeresés, a bemutatók 

és a kommunikáció segí-

tésére.  

Információs- és kommu-

nikációs rendszerek fel-

építése, jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információs kom-

munikációs társadalom 

műfajainak megfelelő ol-

vasási szokások gyakor-

lása, az ezekhez kapcso-

lódó tipikus hibák és ve-

szélyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

 

Matematika: matematikai 

modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, soro-

zatok, függvények, függ-

vényábrázolás, számító-

gépes programok, statisz-

tikai elemzések), alkal-

mazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhe-

tőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, informá-

ciókezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, közkincs, 

szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, vélemé-

nyek gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kriti-

kus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 8 óra) Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének fel-

ismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

(10. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói szokásokban 

megnyilvánuló egészség- 

és környezettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosí-

tása. Tudatos vásárlókép kialakítása. (10. évfolyam) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezetre 

és az emberi egészségre 

gyakorolt hatások. Tuda-

tos vásárlás, fogyasztói 

szokások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a manipulációs 

szándék, a hibás követ-

keztetések és a megala-

pozatlan ítéletek felisme-

rése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-

zás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 

kézikönyv-használat. A felhasznált irodalom jegyzékének összeállítása segít-

séggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló 

felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (10. évf.: 8 óra) Kapcsolódási pontok 



 

 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  (10. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tanulási képesség 

fejlesztése, kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások (10. évfolyam) 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasz-

nálása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével tör-

ténő önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár és 

az internet felhasználása. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és is-

meretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus informá-

cióhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómun-

kával. (10. évfolyam) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári informá-

ciókeresés. 

Az internetes adatgyűjtés 

technikái, linkek haszná-

lata. 

Adatkeresés, anyaggyűj-

tés nyomtatott és elektro-

nikus források segítségé-

vel; egynyelvű szótárak, 

értelmező szótárak; sze-

lekció, értékelés, elrende-

zés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: az ismeret-

szerzés folyamatának és 

eredményének kritikus 

értékelése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony infor-

mációkeresés. 

 



 

 

Vizuális kultúra: tájéko-

zódás valamely Európán 

kívüli kultúra művészeté-

ről a történelmi, kultúr-

történeti összefüggések 

figyelembevételével. 

 

Ének-zene: zenei doku-

mentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképzelé-

seknek, szükségleteknek 

megfelelő információ-

szerzés. 

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, ön-

álló használata. (10. évfolyam) 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Köny-

vek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, fel-

adatgyűjtemények, táblá-

zatok, képletgyűjtemé-

nyek). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, kézi-

könyvek, szótárak, lexi-

konok használata, isme-

retlen kifejezések jelenté-

sének önálló megkere-

sése egynyelvű szótárak-

ban. 

Az elektronikus tömeg-

kommunikáció és az iro-

dalom kölcsönhatásának 

új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környe-

zeti folyamatokról. Infor-

mációgyűjtés internet-

alapú szolgáltatásokkal: 



 

 

időjárási helyzetkép, út-

vonaltervező, valuta-

váltó. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történelmi, társada-

lomtudományi, filozófiai 

és etikai kézikönyvek, at-

laszok, lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tö-

megkommunikáció for-

mái, a tömegkommuniká-

ciót és a mediatizált nyil-

vánosságot jellemző té-

nyek, modellek. 

Az audiovizuális szöve-

gek, műsorok előállítását, 

nyelvi jellemzőit, közve-

títését és értelmezését le-

író fontosabb fogalmak 

és alapvető összefüggé-

sek. 

Forráskiválasztás (10. évfolyam) 

Komplex feladathoz történő, önálló forráskiválasztás a feladat céljának és 

a forrás információs értékének figyelembevételével. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: kérdések megfogal-

mazása a szerző esetleges 

elfogultságaira, tájéko-

zottságára, rejtett szándé-

kaira stb. vonatkozóan. 

Az adott téma tanulmá-

nyozásához leginkább 

megfelelő térkép kivá-

lasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem ver-

bális (hangzó, képi és di-



 

 

gitális) információk gyűj-

tése, szelekciója, rend-

szerezése, kritikája és fel-

használása. 

 

Vizuális kultúra: infor-

mációforrások szűrésé-

nek szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás (10. évfolyam) 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett bib-

liográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 

önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

 

Követelmények a 9. 

évfolyam végén 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére 

ismerje különböző informatikai környezetek ergonomikus kialakításának szem-

pontjait; 

ismerje a számítógép és perifériái működési elveit; 

ismerje a számítógép főbb egységeit, azok jellemzőit; 

tudjon alapvető szervizműveleteket végrehajtatni; 

ismerjen hardveres vagy szoftveres adatvédelmi megoldásokat. 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kapcsolódó 

feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 



 

 

tudjon statisztikai számításokat végezni; 

tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni;   

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy 

internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technoló-

giákat.  

 

Követelmények a 

10. évfolyam végén 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel 

információt nyerni; 

tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába rendezni.  

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel téma-

kör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítá-

sára; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni.  

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatá-

sait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 



 

 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit.  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az informá-

ciós problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 

alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni.  

 

 

11–12. évfolyam (Érettségire felkészítő foglalkozásokon) 

Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz 

jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik 

rendszeresen alkalmazzák ezeket az eszközöket. Ebben a korosztályban az informatikai eszkö-

zök használata a többi témakör alkalmazása közben valósul meg. 

Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök, az alkalmazói ismeretek 

birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  

A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, 

ennek érdekében ismerkednek meg a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számításoknak a hétköznapi 

élet során is fontos szerepük van. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket 

végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel 

egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani. Az adattáblák logikus felépítése, az adattáblák 

közötti kapcsolatok felismerése, az adatbázisokból lekérdezéssel történő információszerzés, a 

nyert adatok esztétikus formába rendezése segít az információk feldolgozásában, a 

megalapozott döntések előkészítésében, ezért fontos, hogy ezeket a műveleteket megismerjék 

a tanulók. Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás közvetlen 

tanulmányozásának befejező képzési szakaszában a tanulók összetettebb problémákat oldanak 

meg. A tanulók az iskolai élethez köthető matematikai, természettudományi, nyelvi és egyéb 

problémákat dolgoznak fel, munkamódszerként elsősorban csoportos és projekt 

munkaformákat alkalmaznak. 

Az összetettebb problémák algoritmusainak gyakorlati kivitelezéséhez a tanulók az 

ilyen problémáknak megfelelő összetett adatszerkezetekkel is találkoznak. Ebben a korban 

előtérbe kerül az igényes adatbevitel és -kivitel, valamint a felhasználóbarát vezérlőelemek 

ismerete. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak megfelelően a számítógépet komplex módon 

használják tanulmányaik során. A problémamegoldó készségek fejlesztése érdekében 

tetszőleges eszközökkel történő mérési értékek begyűjtésére, ezen értékek kiértékelésére, 

másrészt az egyszerűbb, különös tekintettel a véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok 

modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Az infokommunikációs gyakorlatok során a középiskolában a diákok önállóan 

határozzák meg a szükséges információkat, egyedül végzik a keresést, és a szerzett 



 

 

információkat önállóan képesek felhasználni. Képesek az információ hitelességének 

értékelésére. Elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten. 

A kommunikáció során a diákok az internetes lehetőségek széles tárházát használják, a 

hangsúly a csoportmunkát támogató alkalmazásokra kerül át. Felismerik az 

infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásait. Egyéb tantárgyi műveltségi 

területek fejlesztése érdekében kapott feladatok esetében önállóan használják az elektronikus 

média lehetőségeit, hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket. 

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók újabb, a korosztálynak 

megfelelő, információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, felkészülnek a 

veszélyek elhárítására, megismerik és értelmezik a jogi és etikai vonatkozásokat. Kiemelt 

szerepet kap az információforrások etikus alkalmazása és azok hitelességének értékelése. 

Tapasztalatot szereznek az informatikai eszközök helyes használatának elsajátításában, bővítik 

a kulturált együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják azokat. 

Az informatikai eszközök használata jelentősen hozzájárul a társadalmi változásokhoz, ezért 

érdemes megismerni a fejlődés egyes szakaszait, feltárni az eszközök fejlettségének, 

elterjedtségének társadalmi, gazdasági, kulturális életre vonatkozó hatását és ezek 

összefüggéseit. 

A tanulók bővítik az életkori sajátosságoknak és az igényeknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ismereteiket, felismerik azok hétköznapi életben betöltött 

szerepét, céljait és törekednek biztonságos, kritikus használatukra. A fejlesztés során a 

szolgáltatások kiválasztását követően a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók 

kipróbálása, a működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a kritikus 

szemléletmód kialakítása kap hangsúlyos szerepet. Több szolgáltatás megismerését követően 

az egyes szolgáltatások és az alkalmazott eljárások összehasonlítása támogathatja a 

rendszerezést, az igények megfogalmazása segítheti a kritikai szemléletmód kialakítását. 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél 

átfogóbb és modernebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, 

annak érdekében, hogy azt tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai 

és a középiskolai évek után is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás 

folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, 

irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer 

általános internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való 

önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során 

megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz viszonyított információs 

értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és közhasznú adatbázisok és 

honlapok megismerésére, használatára kerül sor. 

Az információkereső stratégia kialakításával és az etikai szempontokat is figyelembe 

vevő alkotó felhasználásával a tantárgyakhoz vagy a hétköznapi szituációkhoz kötött 

információt igénylő feladatokat a tanulók egyre önállóbban oldják meg. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

K:56, E:56 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létre-

hozása 
 



 

 

Előzetes tudás 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formá-

zása. 

A dokumentumtípusok ismerete. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készítése. 

Előadások, bemutatók készítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összetettebb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-

szerű kiválasztása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. 

Interaktív anyagok, bemutatók készítése. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 16 óra, E11: 16 óra) Kapcsolódási pontok 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Élőfej, élőláb, hasábok, oldalbeállítás, tartalomjegyzék. 

Stílusok, sablonok alkalmazása. 

Körlevél készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása (például: 

szakmai önéletrajz, kérvény) készítése. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: projekt-

munka elkészítése; kísér-

let vagy vizsgálat jegyző-

könyvének elkészítése. 

 

Vizuális kultúra: gyűjtött 

információ- és képanyag-

ból írásos összefoglaló 

készítése. Médiahaszná-

lat. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás a tár-

sadalmi (közösségi) élet 

különböző területein a 

papíralapú és az elektro-

nikus műfajokban (pl. le-

vél, önéletrajz, kérvény, 

pályázat, motivációs le-

vél, blog, web 2.0). 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum cél-

szerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) 

elhelyezése közös multimédiás dokumentumban. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegalkotás; váz-

lat készítése, használata. 

 



 

 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban.  

(K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: vizsgálatok 

eredményének prezentá-

lása; projektmunka be-

mutatása. 

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók ké-

szítése  

Képszerkesztők fontosabb szolgáltatásai (például: vágás, retusálás, fények 

és színek módosítása, transzformálás, konvertálás). 

Hangszerkesztő program használata. 

Utómunka egy videoszerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Ének-zene: saját munkák, 

gyűjtések felhasználása 

az elektronikus hangala-

kítás során. 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és 

komplex használata. 

Összetett dokumentum önálló elkészítése. 

Formátumok közötti konvertálás. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Vizuális kultúra: mozgó-

képi szövegkörnyezetben 

megfigyelt emberi kom-

munikáció értelmezése. 

Szövegkörnyezetben 

megfigyelt egyszerűbb 

(teret és időt formáló) 

képkapcsolatok, kép- és 

hangkapcsolatok értel-

mezése.  

Átélt, elképzelt vagy hal-

lott egyszerűbb esemé-

nyek mozgóképi megje-

lenítésének megterve-

zése, esetleg kivitelezése 

az életkornak megfelelő 

szinten (például story-

board, animáció, interjú).  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát segítő eszközök, illetve mód-

szerek ismerete. 

Adatok grafikus ábrázolása, következtetések levonása. 

Az adatbázisból való információszerzés módjainak ismerete. 

A megtalált információ rögzítése, értelmezése, feldolgozása. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása.  

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megisme-

rése. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Térinformatikai alapismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 40 ó, E11: 26 ó, E12: 14 ó ) Kapcsolódási pontok 

Az adat szemléltetését, értelmezését, vizsgálatát végző eszközök kezelése 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Matematika: kamatos ka-

mat számítása, befekteté-

sekkel, hitelekkel kapcso-

latos számítások. 

Statisztikai jellemzők kiszámolása, következtetések levonása 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése. (K: 11. évf., E: 11. évf.) 

Matematika: számok, 

műveletek, egyéb mate-

matikai szimbólumok (pl. 

képek, szakaszos ábrák, 

diagramok, táblázatok, 

műveletek, nyitott mon-

datok) alapján az általuk 

leírt valóságos helyzetek, 

történések, összefüggé-

sek elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan, ké-

mia, fizika: a természeti 

és technikai rendszerek 

állapotának leírására 

szolgáló szempontok és 

módszerek használata. 

Adatbázisokból, számítógépes hálózatokból való információszerzés megis-

merése 

Adatok rendezése, szűrés. 

Adattáblák összekapcsolása. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Matematika, földrajz, fi-

zika, kémia: táblázatok 

adatainak rendezése.  

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

 



 

 

Adatbázismodellek, alapfogalmak. Az adatbázis-kezelő főbb szolgáltatá-

sai. Adatbázis tervezése. Adattáblák közötti kapcsolatok. Adattípusok, táb-

lák létrehozása. Űrlapok, interaktív adatkezelés. Egyszerű lekérdezések. 

Jelentés készítése, nyomtatása. Többtáblás lekérdezések. Szűrés, keresés, 

rendezés, összesítés. Az SQL használata. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Fizika, földrajz, matema-

tika: a térbeli tájékozó-

dást szolgáló eszközök és 

módszerek alapjai és fel-

használásuk. A GPS idő-, 

távolság- és sebességada-

tainak értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módsze-

rekkel 

Órakeret 

K:0, E:64 

 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és eszkö-

zök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 
Algoritmusleíró eszközök ismerete és használata, egyszerűbb algoritmusok 

megírása. Fejlesztői környezet használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása csoportmunkában, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények ( E11: 20 óra) Kapcsolódási pontok 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex al-

kalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő 

megoldása, a megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. (E: 12. évf.) 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Számí-

tógépek használata. 

Algoritmus követése, ér-

telmezése, készítése.  

Matematikai modellek, 

alkalmazásuk módja, kor-

látai (pontosság, értel-

mezhetőség).  

 



 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelvek, ma-

tematika, földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékeny-

ség tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának 

tervezése és megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

(E: 12. évf.) 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Számí-

tógépek használata. 

Algoritmus követése, ér-

telmezése, készítése.  

Matematikai modellek 

(pl. számítógépes progra-

mok), alkalmazásuk 

módja, korlátai (pontos-

ság, értelmezhetőség).  

Modell (ábra, diagram) 

alkotása, értelmezése fo-

galmakhoz.  

Közelítő értékek megha-

tározása, egyenletek, 

egyenletrendszerek meg-

oldása, diagramok készí-

tése. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, föld-

rajz: szövegfeldolgozás. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás Algoritmus kódolása valamely fejlesztői környezetben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi problémák algoritmizálása. Tervezési eljárások, az alulról felfelé 

építkezés és a lépésenkénti finomítás elveinek használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (E11: 10 ó, E12: 14 ó ) Kapcsolódási pontok 



 

 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, meg-

valósítása számítógépen, a feladat megoldásához algoritmuselemek, algo-

ritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alul-

ról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok meg-

valósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. (E: 12. évf.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, mate-

matika, földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

 

Fizika, kémia: összefüg-

gések, folyamatok prog-

ramozása. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, 

megtervezése, értelmezése 

A beállítások értelmezése. (E: 12. évf.) 

 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adat-

modellezés, egyszerű modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

(E: 12. évf.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom, idegen nyelv, mate-

matika, földrajz: szö-

vegfeldolgozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi probléma, alulról felfelé építkezés elve, lépésenkénti finomítás elve, 

elemi adat, összetett adat, bemenő adat, eredmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

Előzetes tudás Fejlesztői környezet ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi szimulációs programok használata. Tantárgyi mérések eredménye-

inek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények ( E12: 20 óra ) Kapcsolódási pontok 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűsé-

gek megfogalmazása, modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. (E: 12. évf.) 

Fizika, kémia: természet-

tudományos folyamatok-

kal foglalkozó programok. 

 

Matematika: véletlen ese-

mény, valószínűség. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

K:4, E:4 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ megkülönböztetése, 

az információ kritikus értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, megha-

tározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló publi-

kálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 1 ó, E12: 1 ó ) Kapcsolódási pontok 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 
Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, 

kigyűjtése, felhasználása. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Kémia, biológia, fizika: 

természettudományos 

projektek kidolgozása, 

pályázati anyagok ké-

szítése. 
A számítógéppel segített 

tanulás módszereinek al-

kalmazása a mérés, infor-

mációkeresés, bemutatók 

és a kommunikáció segí-

tésére.  

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony infor-

mációkeresés. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció 

felismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: egy esemény infor-

mációinak begyűjtése 

több párhuzamos for-

rásból, ezek összeha-

sonlítása, elemzése, az 

igazságtartalom kere-

sése, a manipulált infor-

máció felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése 
Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, 

internetes eszközökkel. 

 



 

 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publi-

kálása az interneten. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
 

Előzetes tudás Az infokommunikációs eszközök ismerete. A modern infokommunikációs 

eszközök hatékony használata. A kommunikáció elméletének ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Online kommunikáció folytatása, csoportmunka végzése egy vagy több 

résztvevővel. A legújabb két- vagy többrésztvevős kommunikációs le-

hetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 2 ó, E12: 2 ó ) Kapcsolódási pontok 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek 

megismerése 
Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Idegen nyelvek: kommu-

nikáció külföldi partne-

rekkel. 

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatá-

sának vizsgálata 
A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az 

elektronikus és internetes lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a 

függőség elhárítása. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kommunikációs program. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás A legújabb infokommunikációs technológiák használata, alkalmazása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az új elektronikus és internetes médiumok készségszintű használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 1 ó, E12: 1 ó ) Kapcsolódási pontok 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket al-

kalmazó lehetőségek, azok felhasználása a megismerési folyamatban 
Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus 

könyvtárakból. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Földrajz: tájékozódás 

GPS segítségével. 

Helymeghatározás, 

ideális útvonalválasz-

tás.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

K:8, E:8 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges meghi-

básodások. A problémák megoldása érdekében alkalmazott eljárások.  

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése, véleményezése.  

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 fel-

ismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 4 ó, E12: 4 ó ) Kapcsolódási pontok 

Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési 

technikáival való megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: részvétel a tár-

sadalmi felelősségválla-

lásban. 



 

 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok 

megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a célnak meg-

felelő információforrá-

sok, eszközök, módsze-

rek kiválasztása.  

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. A 

forráskritika technikái. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, sze-

mélyiségre, 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. 

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a fenntartható-

ság értékének és érdeké-

nek elfogadása, tudatos 

és cselekvő részvétel az 

emberi környezet állapo-

tának megőrzésében, ja-

vításában. 

 

Fizika, biológia-egész-

ségtan, kémia: a számító-

géppel segített tanulás 

módszereinek alkalma-

zása a mérés, információ-

keresés, bemutatók és a 

kommunikáció segíté-

sére.  

Információs- és kommu-

nikációs rendszerek fel-

építése, jelentőségük. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az információs kom-

munikációs társadalom 

műfajainak megfelelő ol-

vasási szokások gyakor-

lása, az ezekhez kapcso-



 

 

lódó tipikus hibák és ve-

szélyek felismerése, ki-

küszöbölése. 

 

Matematika: matematikai 

modellek (pl. nyitott 

mondatok, gráfok, soro-

zatok, függvények, függ-

vényábrázolás, számító-

gépes programok, statisz-

tikai elemzések), alkal-

mazásuk módja, korlátai 

(pontosság, értelmezhe-

tőség). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, informá-

ciókezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, plágium, közkincs, 

szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, vélemé-

nyek gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások kriti-

kus használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 4 ó, E12: 4 ó ) Kapcsolódási pontok 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének fel-

ismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, kritikus használata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. (K: 

11. évf., E: 12. évf.) 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a mindennapi 

tevékenységekben és a 

fogyasztói szokásokban 

megnyilvánuló egészség- 

és környezettudatosság. 

Összetett technológiai, 

társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a környezetre 

és az emberi egészségre 



 

 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosí-

tása. Tudatos vásárlókép kialakítása.  

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

gyakorolt hatások. Tuda-

tos vásárlás, fogyasztói 

szokások. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a manipulációs 

szándék, a hibás követ-

keztetések és a megala-

pozatlan ítéletek felisme-

rése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratko-

zás, azonosító, jelszó, kritikus használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

K:4, E:4 

Előzetes tudás 

Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 

kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalom jegyzékének összeállítása segít-

séggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló 

felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények (K11: 4 ó, E12: 4 ó ) Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tanulási képesség 

fejlesztése, kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasz-

nálása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével tör-

ténő önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: a könyvtár és 

az internet felhasználása. 



 

 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és is-

meretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus informá-

cióhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómun-

kával. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári informá-

ciókeresés. 

Az internetes adatgyűjtés 

technikái, linkek haszná-

lata. 

Adatkeresés, anyaggyűj-

tés nyomtatott és elektro-

nikus források segítségé-

vel; egynyelvű szótárak, 

értelmező szótárak; sze-

lekció, értékelés, elrende-

zés. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. 

 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: az ismeret-

szerzés folyamatának és 

eredményének kritikus 

értékelése. 

A problémamegoldásra 

irányuló, hatékony infor-

mációkeresés. 

 

Vizuális kultúra: tájéko-

zódás valamely Európán 

kívüli kultúra művészeté-

ről a történelmi, kultúr-

történeti összefüggések 

figyelembevételével. 

 

Ének-zene: zenei doku-

mentumok gyűjtése. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: a személyes 

pályatervnek, elképzelé-

seknek, szükségleteknek 



 

 

megfelelő információ-

szerzés. 

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, ön-

álló használata. (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Matematika: ismerethor-

dozók használata. Köny-

vek (pl. matematikai 

zsebkönyvek, szakköny-

vek, ismeretterjesztő 

könyvek, lexikonok, fel-

adatgyűjtemények, táblá-

zatok, képletgyűjtemé-

nyek). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, kézi-

könyvek, szótárak, lexi-

konok használata, isme-

retlen kifejezések jelenté-

sének önálló megkere-

sése egynyelvű szótárak-

ban. 

Az elektronikus tömeg-

kommunikáció és az iro-

dalom kölcsönhatásának 

új jelenségei. 

 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környe-

zeti folyamatokról. Infor-

mációgyűjtés internet-

alapú szolgáltatásokkal: 

időjárási helyzetkép, út-

vonaltervező, valuta-

váltó. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történelmi, társada-

lomtudományi, filozófiai 

és etikai kézikönyvek, at-

laszok, lexikonok.  

 

Vizuális kultúra: a tö-

megkommunikáció for-



 

 

mái, a tömegkommuniká-

ciót és a mediatizált nyil-

vánosságot jellemző té-

nyek, modellek. 

Az audiovizuális szöve-

gek, műsorok előállítását, 

nyelvi jellemzőit, közve-

títését és értelmezését le-

író fontosabb fogalmak 

és alapvető összefüggé-

sek. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a 

forrás információs értékének figyelembe vételével. 

(K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: kérdések megfogal-

mazása a szerző esetleges 

elfogultságaira, tájéko-

zottságára, rejtett szándé-

kaira stb. vonatkozóan. 

Az adott téma tanulmá-

nyozásához leginkább 

megfelelő térkép kivá-

lasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek stb. 

vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem ver-

bális (hangzó, képi és di-

gitális) információk gyűj-

tése, szelekciója, rend-

szerezése, kritikája és fel-

használása. 

 

Vizuális kultúra: infor-

mációforrások szűrésé-

nek szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás (K: 11. évf., E: 12. évf.) 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. 



 

 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett bib-

liográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 

önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

 

Követelmények 

 

A középszintű felké-

szítő 1 éves, követel-

ményei a 11. évfo-

lyam végére érvé-

nyesek. 

 

Az emeltszintű fel-

készítő 2 éves, köve-

telményei a 11. és 

12. évfolyamokra 

bontottak 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

ismerje az összetett dokumentum formázásához szükséges eszközöket; 

tudjon dokumentumot stílusokkal formázni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudjon multimédiás dokumentumot készíteni; K: 11.évf., E:11. évf 

ismerje a médiaszerkesztő programok fontosabb szolgáltatásait; 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi vagy hétköznapi élethez kapcsolódó 

feladatokat megoldani, egyszerű függvényeket alkalmazni; 

tudjon statisztikai számításokat végezni; K: 11.évf., E:11. évf 

tudjon adatokból megfelelő diagramokat készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból lekérdezéssel 

információt nyerni; 

tudja az adatbázisból nyert adatokat esztétikus, használható formába rendezni. 

K: 11.évf., E:12. évf 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel téma-

kör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és megvalósítá-

sára; E: 11. évf. 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes csoportban tevékenykedni. E: 12. évf. 

 



 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes információkat szerezni, azokat hagyományos, elektronikus vagy 

internetes eszközökkel publikálni; 

legyen képes társaival kommunikálni az interneten, közös feladatokon dolgozni;  

tudja használni az újabb informatikai eszközöket, információszerzési technoló-

giákat. K: 11.évf., E:12. évf 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére 

ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; 

legyen képes értékelni az információforrásokat; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

ismerje a szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmakat; 

ismerje az infokommunikációs publikálási szabályokat; 

ismerje fel az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatá-

sait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának a személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás kritikus használatára; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások jellemzőit, előnyeit, hátrányait; 

ismerje fel a fogyasztói viselkedést befolyásoló módszereket a médiában; 

ismerje fel a tudatos vásárló jellemzőit. K: 11.évf., E:12. évf 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az informá-

ciós problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 

alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. K: 11.évf., 

E:12. évf 

 

 

Informatika a gimnázium 9/KNY és 9/NY. évfolyamai számára 

(Két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítős osztályok) 

Az informatika oktatás céljai ebben az egy évben: 



 

 

- Gépírás elsajátítása 10 ujjas gépeléssel 

- A dokumentumkészítési ismereteke szinten tartása és továbbfejlesztése 

A 0. évfolyamon az idegen nyelveken kívül tanított tantárgyakban (magyar, matematika, …) a 

a fő célkitűzés a szinten tartás. Az informatika óraszáma (heti 3) lehetővé teszi, hogy – a szinten 

tartás mellett – egy olyan fontos képességre tegyenek szert a tanulók, mint a 10 ujjas gépelés. 

Gépírás heti 2 órában. (Éves óraszám 72) 

A gépírás tanítása a már bevált Gépírás2000 szoftverrel, annak tematikája szerint történik. A 

szoftver és a hozzá tartozó instrukciók letölthetők a http://gepiras2000.hu honlapról. Az aláb-

biak erről a honlapról származnak: 

Felméréseink alapján a diákok és felnőttek nagy része nincs tisztában a billentyűzet 

hatékony kezelésével. Nézve, keresgélve ütik le a billentyűket, fárasztó fejmozdula-

tokat téve a billentyűzet és a monitor között. Valóban, így is működtethető a billen-

tyűzet, de ez a művelet nem gazdaságos, mert lassú és fáradságos, ráadásul egész-

ségtelen is. Sokan az internet és a számítógép használata közben saját szabályok 

szerint tanulják meg kezelni a billentyűzetet. Vannak akik több ujjukat is használják 

gépelés közben, de képtelenek levenni tekintetüket a billentyűzetről, ezért számtalan 

helyesírási hibát vétenek, jelentősen lassítva munkájukat. Az autodidakta módon 

elsajátított billentyűzetkezelés rossz beidegződést eredményez, amely a későbbiek 

folyamán megmarad, és csak nagy erőfeszítések árán korrigálható. 

Ezt a problémát felismerve cégünk, a Nemzeti Tankönyvkiadóval közösen, egy me-

rőben új gépírásoktató programot fejlesztett ki a tízujjas vakírás könnyebb elsajá-

títása érdekében, amelyet Magyarországon már több éve sikeresen forgalmazunk. 

A programot 5000-nél is több tanuló használja önállóan és számos iskolában is 

sikerrel vizsgázott. A tananyag Kökény Sándor és Kökény Sándorné nemzetközileg 

is elismert gépírásoktató tanárok közreműködésével a hivatalos gépírási szabályok-

nak megfelelően készült. Azt szeretnénk, hogy mindenki könnyen, gyorsan és hibát-

lanul tudjon írni, ne kelljen az írás műveletére figyelniük. Ebben segít a Gépírás 

2000 oktatóprogram. 

A 35 betűtanulási és 27 másolási feladat változatos oktatási formában ismerteti meg 

a tanulókat a billentyűzet helyes használatával. Az elvégzett gyakorlatokat javítja, 

értékeli és az eredmények függvényében gyakorlati tanácsokkal látja el a tanulókat. 

A betűtanításon kívül egyéb hasznos gyakorlatokat is tartalmaz, mint például a gép-

írási szabvány, összefüggő szövegek diktálása, a számbillentyűzet kezelése. A tanu-

lók játékos formában is gyakorolhatják a helyes billentyűleütést. Három különböző 

játék segíti a tanulást, amelyeket kifejezetten a tízujjas vakírás elsajátítása érdeké-

ben fejlesztettünk ki (egérrel nem működnek). 

A számítógépes írásbeliség manapság már szinte alapkövetelménnyé vált. A prog-

ram segítségével megszerzett tudás egy életen át hasznosítható munkahelyünkön, 

otthonunkban, levelezésünkben. Napjainkban az élet szinte minden területén jelen 

lévő számítógépek megkövetelik a billentyűzet szakszerű kezelését. A program az 

http://gepiras2000.hu/


 

 

összes tananyagot és instrukciót beépítve tartalmazza, ezért a használatához külön 

tankönyvet vásárolni.  

Alapgyakorlatok 

 

A gyakorlást az alaptartás elsajátításával kezdjük. Az első három gyakorlat segít 

az alaptartás helyes rögzítésében. Ez a legfontosabb a tanulásunk során, mert min-

den további betűt ehhez a nyolc alapbetűhöz fogunk kapcsolni. A betűtanulás során 

35 alapgyakorlat segít elsajátítani a billentyűzettábla legfontosabb betűit és karak-

tereit. Minden gyakorlat egy bevezető szöveggel kezdődik (melyet színészek diktál-

nak a könnyebb tanulás érdekében). Itt megtudhatjuk, hogyan kell az új betűt leütni, 

és mire kell figyelni a tanulás közben. A gyakorlatok 10 szakaszból állnak, szaka-

szonként 5 sorral. Ezeket ritmusra, hangos betűzéssel diktálja a program. Minden 

szakasz előtt rövid instrukciót és néhány hasznos tanácsot kap a tanulót. Ha egy 

szakaszt befejeztünk, a program javítja és értékeli munkánkat. Ezeket az eredmé-

nyeket tárolhatjuk, később visszanézhetjük, statisztikákat készíthetünk belőlük. 

A 7. gyakorlattól kezdve a tíz sorgyakorlat után másolási feladat következik. Meg-

oldásukkal egyrészt azt mérhetjük, mennyire sikerült elsajátítani az addig tanult 

betűket, képesek vagyunk-e egyenletesen, nyugodtan, hibátlanul írni akkor is, ha 

nem kapunk ütemezést, másrészt fokozatosan hozzászokhatunk eltérő szavak egy-

másutánjának leírásához. A másolási feladatok azért állnak összefüggéstelen sza-

vakból, hogy ne emlékezetből írjunk. A betűtanulás folyamatában még a betűző 

írásmódra van szükség. 

Ha már ismerjük a számítógépes szövegszerkesztést, akkor meglepődhetünk, hogy 

a betűtanulás folyamán nem használhatunk törlőbillentyűt. A program szándékosan 

zárja el a tanulót ettől a lehetőségtől. Egyrészt azért, mert a betűk helyének beideg-

zése folyamatában nagyon kényelmetlen mozdulat bármelyik törlőbillentyű haszná-

lata, mert kizökkenhet a helyes kéztartásból. Másrészt nem ad képet a gyakorlás 

eredményességéről, vagyis arról, hogy egyáltalán meg tudtuk-e tanulni az adott be-

tűt. 

Ha ügyesek vagyunk, akkor a 4. gyakorlattól kezdve választhatjuk a motiváló gya-

korlási módot is. Itt 11 különféle gyakorlási stílus közül választhatja ki a program 

a leckéhez legjobban illeszkedőt. A motiváló stílus használatával oldható a mono-

http://gepiras2000.hu/files/media/tananyag/alapgyak_elsogyak.png


 

 

ton gyakorlás, színesebbé teszi tanulásunkat. A monoton gyakorlást a játékok hasz-

nálatával is színesítheti, melyek kifejezetten a gépírás gyakorlására lettek kifej-

lesztve. Ezekről a későbbiekben részletesen beszélni fogunk. 

Másolás előgyakorlattal 

 

Miután az alaptartás betűit megismertük a másolási előgyakorlatokkal javíthatjuk 

írásunk pontosságát (22 gyakorlat). A mérések kimutatták, hogy vannak könnyebb 

és nehezebb mozdulategyüttesek. Ha a saját ütemünkben írunk, nagy a valószínű-

sége, hogy a nehezebbeket lassabban írjuk, tehát érdemes éppen ezeket többet gya-

korolnunk. 

A gyakorlat két részből áll. Az első részben a teljes szövegből kiragadott nehezebb 

mozdulatokat gyakoroljuk, hogy írás közben ne torpanjunk meg ha előfordulnak. 

Ezek a gyakorlatok rögzítik a megszerzett tudást és előkészítik a sebességfokozást. 

A program a gyakorlatot javítja, értékeli. A tanuló íráshibát a szöveg másolása 

közben javíthatja. 

Másolás lépésről lépésre 

 

Ha szeretnénk a billentyűzet használatának sebességét fokozni, akkor jó szolgálatot 

tesznek ezek a gyakorlatok. Minden gyakorlatban egy hosszabb szöveg lemásolása 

a cél, de mielőtt a teljes másolásra kerülne a sor, először a nehezebb mozdulatokat 

gyakoroljuk, majd az ezt a mozdulatot tartalmazó szót, végül a szöveg kisebb, de 

egyre növekvő részét írjuk le. Ha már a nehezebb mozdulatokat is jól tudjuk, akkor 

bizonyára a teljes szöveg lemásolása is könnyen fog menni. A szöveget két egység-

ben, öt-öt gyakorlási tömbben dolgozzuk fel. Minden gyakorlási tömb három-három 

feladatból áll. 

http://gepiras2000.hu/files/media/tananyag/alapgyak_masolas.png
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A folyamatos gyakorlás jó edzés a teljesítmény emelésére, az állóképesség fokozá-

sára. Magas fokú gépíróversenyzők nemzetközi edzőtáboraiban bevált eljárás (bár 

a program valószínűleg nem képes olyan szuggesztivitásra, mint a versenyzőket lel-

kesítő tanár). A program a gyakorlatot javítja, értékeli. A tanuló íráshibát a szöveg 

másolása közben javíthatja. 

Diktálás-másolás 

 

A betűtanulási gyakorlatokban elsajátított tudás még nem elegendő a folyamatos 

gépeléshez. Az összefüggő szövegek gyakorlásához két módszert kínál a program 

(50 szöveg). 

A szabad diktálás használatával a program a szöveget emberi hangon, szakaszon-

ként diktálja. A diktálás tempója a tanulóhoz igazodik a beállított értékeknek meg-

felelően. Az írás végeztével a program kijavítja és értékeli a szöveget, amit akár ki 

is nyomtathatunk. 

Az ütemes diktálás használatával a beállításoknál megadott értéknek megfelelően 

egy adott ütemben történik a diktálás, így lehetőség nyílik a hibátlan írás gyakor-

lása mellett a sebesség fokozására is. 

Ha már jól tudunk gépelni, képesek leszünk a szöveg tartalmára is figyelni. 

A gépírási szabvány 

 

A gépírási szabvány gyakorlását a betűtanulási gyakorlatok elvégzése után java-

soljuk. A program minden részletében a szabványt követi. A gépírási szabvány me-

nüpontban azokkal az írásszabályokkal foglalkozunk, amelyeket a számítógépen is 

célszerű alkalmaznunk. A helyesírási szabályokat a Magyar Tudományos Akadémia 

határozza meg és időről időre közzéteszi „A magyar helyesírás szabályai” címmel. 

http://gepiras2000.hu/files/media/tananyag/diktalas_masolas.png


 

 

A gépírási szabványt értelemszerűen alkalmazzuk a számítógép billentyűzetének 

használatakor is. Az írásszabályok különösen fontosak az írásjelek és a számjegyek 

- így például a keltezés - egyértelmű írásában, a jelek félreérthetetlen alkalmazásá-

ban. 

A gyakorlás során különböző feladatokat kell megoldanunk. A megoldás során a 

szabvány szövegét nyomon követhetjük, majd a feladat végén megnézhetjük a meg-

oldást is 

Informatikai ismeretek szinten tartása heti 1 órában. (Éves óraszám: 
36) 

Ebben az órakeretben az általános iskolában szerzett ismeretek közül az Alkalmazói ismeretek 

és az Infokommunikáció szinten tartása és fejlesztése valósul meg. A dokumentumkészítés 

egyes témakörei szorosan összefüggnek a gépírással, míg az infokommunikáción belül a gim-

názium hálózati rendszerének szolgáltatásait ismernék meg a tanulók. 

A helyi tanterv ezen része a „hivatalos” kerettanterv mellékletében található emelt óraszámú 7-

8. évfolyamos tanterven alapul. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

26 óra 

 
2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Egyszerű rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, for-

mázása, mentése. 

Szövegműveletek végrehajtása. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rajzos–szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, 

formázása.  

A dokumentumtípusok megismerése. 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek ké-

szítése. 

Előadások, bemutatók készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok létrehozása, átalakítása, for-

mázása 

Magyar nyelv és 

irodalom: szöveg-



 

 

Kisebb méretű, de többféle formátumú dokumentum minta vagy leírás 

alapján történő elkészítése. 

Objektumok (például: táblázat, videó, diagram) beillesztése dokumen-

tumba. 

A dokumentumban elhelyezhető különböző objektumok tulajdonságainak 

megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentumok minta vagy leírás alapján történő elkészítése. 

alkotás a társa-

dalmi (közösségi) 

élet különböző te-

rületein a papír-

alapú és az elekt-

ronikus műfajok-

ban). 

 

Fizika, kémia, bi-

ológia-egészség-

tan: kísérlet vagy 

vizsgálat jegyző-

könyvének elké-

szítése. 

A dokumentumtípusok megismerése 

Weblap. 

Blogkészítés. 

 

Multimédiás dokumentumok előállításához szükséges alapelemek készí-

tése 

Digitális médiaelemek készítése (például: hangfelvétel, videófelvétel, 

fényképezés), jellemzőik megismerése.  

Műveletek médiaelemekkel (például: szerkesztés, vágás). 

Vizuális kultúra: a 

technikai médiu-

mok képalkotó 

módszerei; vizuá-

lis reklámok. 

Előadások, bemutatók készítése 

Valamely tantárgy ismeretanyagát feldolgozó, különböző típusú prezen-

tációk készítése. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Szöveg, digitális médiaelem, weblap, blog. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

10 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek 5 óra 



 

 

Előzetes tudás 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. Informá-

ciókeresés az interneten. Megadott művek elektronikus katalógusban 

való visszakeresése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk megta-

lálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, infor-

mációk kritikus kezelése, a tartalmak publikálásra való előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Összetett keresések űrlapok segítségével 

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ el-

érésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok ki-

töltése. 

Földrajz: a Föld orszá-

gainak, fővárosainak 

bemutatásához, prezen-

tációk készítéséhez 

anyagok gyűjtése, kis-

előadás készítése. Hatékony, céltudatos információszerzés 

Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmaz-

ból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgá-

lata, szelektálása 

Az információk elemzése hitelesség szempontjából. 

Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Fizika: természettudo-

mányos anyagok gyűj-

tése, a megbízhatóság 

vizsgálata. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése 

Nyomtatási beállítások. 

Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. 

Internetes oldalak feltöltése egy nyilvános tárhelyre. 

Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 
Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommuniká-

ciós formák 
5 óra 

Előzetes tudás Elektronikus levél írása, fogadása, új postafiók regisztrálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs modell megismerése 

Infokommunikációs eszközök használata, a mobilkommunikációs 

eszközök megismerése. 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolat-

teremtés infokommunikációs eszközök útján. 

Az internet kommunikációs szolgáltatásai. 

Kémia, biológia-egész-

ségtan: feladatok közös 

kidolgozása kommuni-

kációs csatornákon ke-

resztül. 

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között 

A különböző médiumokban rejlő lehetőségek. 

A fogyatékkal élőkkel való és a fogyatékkal élők közötti kommuniká-

ciót biztosító eszközök megismerése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: közösségi portálo-

kon megjelenő szemé-

lyes adatok vizsgálata a 

védelem és adatbizton-

ság szempontjából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, mobilkommu-

nikáció, adatvédelem. 

  

  



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei  

Követelmény a gépírás témakör végére 

Magyar nyelvű, közepes nehézségű szöveg 10 perces másolása tízujjas 

vakírással 

Minimum követelmény: 800 leütés/10 perc 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

tudjon különböző típusú dokumentumokba különböző objektumokat be-

illeszteni; 

tudjon szöveget, képet, rajzot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni; 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére 

legyen képes megkeresni a kívánt információt; 

legyen képes az információ értékelésére; 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és a védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatáso-

kat. .  

 

Informatika helyi tanterv óraszámai 
Kölcsey Ferenc Gimnázium, Zalaegerszeg 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 

1. Az informatikai eszközök használata  

2. Alkalmazói ismeretek  

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása  

2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel  

3.1. Probléma megoldásához szükséges módszerek és eszközök kiválasz-tása  

3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

3.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése  

4. Infokommunikáció  

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák  

4.3. Médiainformatika  

5. Az információs társadalom  

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

6. Könyvtári informatika  

 



 

 

 Az egyes fejlesztési feladatokhoz, tantervi témakörökhöz rendelt, javasolt óraszámok: 

Kép-

zés 
Gimnázium 9.-10. Gimnázium 7.-10. 

Gimnázium  

11.-12. 

Gimn. 

0. évf. 

Év-

fo-

lyam 

9. 10. Össz: 7. 8. 7.+8. 9. 10. 9.+10. 
K 

11. 

E 

11. 

E 

12. 
0. 

Heti 

óra-

szám 

2 2 2x2 2 2 2x2 2 2 2x2 2 2 2 3 

1. 12  12 16  16 12  12     

2. 46 20 66 12 28 44 46 20 66 56 42 14 26 

2.1. 20   12 10  20   16 16  26 

2.2. 26 20   18  26 20  40 26 14  

3.  12+16 12+16 28 16 28+16  12+16 12+16  30 34  

3.1.  6  28    6   20   

3.2.  12   10   12   10 14  

3.3.  10   6   10    20  

4. 14  14 16  16 14  14 4  4 10 

4.1. 4   6   4   1  1 5 

4.2. 6   6   6   2  2 5 

4.3. 4   4   4   1  1  

5.  16 16  12 12  16 16 8  8  

5.1.  8   6   8  4  4  

5.2.  8   6   8  4  4  

6.  8 8  12 12  8 8 4  4  

Gép-

írás 
            

72 

Ösz-

sze-

sen 

72 72 128+16 72 72 128+16 72 72 128+16 72 72 64 

108 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Informatika  

Évfolyam Téma Éves óraszám 



 

 

7. Programozás Logo nyelven, versenyfelkészítés 

Robotprogramozás 

15 óra 

15 óra 

8. Programozás Logo nyelven, versenyfelkészítés 

Robotprogramozás 

15 óra 

15 óra 

9.-10. 

Együtt a két 

évfolyam-

nak  

Programozás: versenyfelkészítés 

Számítógépes grafika: GIMP, PhotoShop 

Robotprogramozás 

30 óra 

30 óra 

30 óra 

11.-12. 

Együtt a két 

évfolyam-

nak 

Programozás (versenyfelkészítés), TCP/IP, hálózatok 

Haladó programozás: összetett adatszerkezetek, algoritmu-

sok 

30 óra 

30 óra 

 

 

KÉMIA 

7–8. évfolyam számára 
110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkal-

mazásáról 

4. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára 

alapján 

A kémia tanításának célja és feladatai 

A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai 

műveltségtartalmat és szemléletet, amely a 21. század kulturált emberét képessé teszi arra, hogy 

a környezetében megjelenő és mindennapi tevékenységében felhasználásra kerülő anyagok ké-

miai tulajdonságait, hatásait, a kémiai jelenségeket és azok összefüggéseit, törvényeit megértse, 

és segíti őt az anyagok tudatos felhasználásában. A tanulók tudjanak ismeretekhez jutni a ter-

mészeti és technikai környezet jelenségeinek, folyamatainak megfigyelése, mérése, vizsgálata 

és értelmezése, illetve az ismeretterjesztő irodalom, a könyvtár és az elektronikus információ-

hordozók révén. Legyenek képesek a természettudományok körébe tartozó különböző problé-

mák felismerésére. A kémia tanulása alakítson ki felelősségteljes tudást az élő környezet meg-

óvása és az egészséges életmód megvalósítása érdekében. 

A kémiaoktatás feladata, hogy nyújtson maradandó és hasznosítható tudást, komplex ter-

mészetbarát szemléletet, biztosítson olyan kémiai alapműveltséget, amely alkalmas a szakirá-

nyú képzés megalapozására. 

A kémia, mint belépő természettudományos tantárgy, kiváló megvalósítási terepe annak, 

hogy a diákok az élet minden területén jól használható módot alakítsanak ki. Kísérletei révén a 

tények tiszteletére, elfogadására nevel. 



 

 

A kémiával való ismerkedés közben olyan tapasztalatokon nyugvó, biztos anyagismereten 

alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a háztartási teendőkben), 

hanem életmentő is lehet számukra (például a szénmonoxid hatása). A természettudományos 

szemlélet birtokában a tanulók egyre tudatosabban ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és 

tágabb környezetükre. Az így kialakuló látásmód védheti meg a jövő generációt az áltudomá-

nyok különböző formáitól.  

A kémiai jelenségek vizsgálata egyaránt igényel gyakorlati és elméleti készségeket, így a 

tantárgy kisebb-nagyobb sikerélményhez juttathat mindenkit, ami a hatékony tanulás egyik 

alapvető feltétele. 

Az elsődleges cél az érdeklődés felkeltése és szinten tartása a legkülönbözőbb interaktív 

módszerekkel (saját megfigyelésekkel, problémafelvető kísérletekkel). Az otthoni megfigyelé-

sek, mérések, kémhatás vizsgálatok, kutakodások még a kémia népszerűsítését is elősegíthetik. 

A tanulók az életkorukhoz és a 21. századhoz alkalmazkodó módszerek alkalmazásával 

nemcsak kémiatudásra, anyagismeretre és szemléletre tesznek szert, hanem megőrizhetik nyi-

tottságukat, érdeklődésüket az ilyen témák iránt. A kíváncsiság pedig az újabb ismeretek meg-

szerzésének hajtóereje. 

Az interaktív táblára készült digitális tankönyvekben számos interaktív tartalom, tematikus 

eszköz és játék teszi érdekesebbé, könnyebben befogadhatóvá a tananyagot.  

Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek  

fejlesztésének lehetőségei, feladatai 

A tanterv a fejlesztési feladatok közül kiemelt hangsúllyal a következőket tartalmazza: 

– a természettudományos megismerés módszereinek bemutatása, 

– a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, fejlesztése, 

– tájékozódás az élő és az élettelen természetről, 

– az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, 

– a környezetért érzett felelősségre nevelés, 

– a kommunikációs kultúra fejlesztése, 

– a harmonikusan fejlett ember formálása, 

– a pályaorientáció, 

– a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése, 

– döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismereteik segítségével, képesek a 

lakóhely és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti adottságainak 

megismerése alapján véleményt formálni és cselekedni. 

A tanulók 

– megfigyelőképességének és a fogalmak megalkotásán keresztül logikus gondolkodás-

módjának fejlesztése, 

– önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a megismert 

tények, összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések levonására, 

ítéletalkotásra, 

– életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti 

hasonlóságok és különbségek felismerésére, 



 

 

– legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, 

világosan, szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák 

meg, 

– ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat 

megoldani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit, 

– tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket 

és folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat, 

– használjanak modelleket, 

– szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban, legyenek motiváltak az IKT-

eszközök használatában, 

– legyenek képesek alapvető számítógépes alkalmazásokat (szövegszerkesztés, 

adatkezelés) felhasználni a tanórai és az órán kívüli tevékenységek során, 

– ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik járuljanak 

hozzá személyiségük pozitív formálásához, 

– tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték,. legyenek 

tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet játszik a 

társadalmi folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra 

épülő munkájának az eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek be a magyar 

tudósok, kutatók is. 

Kompetenciák 

      A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia fej-

lesztéséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának 

anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációkészségének fejlesztéséhez is. A kémiatörténet meg-

ismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, a magyar vonatkozások révén pedig a 

nemzeti öntudat erősítéséhez. A csoportmunkában végzett tevékenységek, a kooperatív oktatási 

módszerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejleszté-

sére. A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a tanulók megis-

merik a környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak 

el a veszélyhelyzetetek és a káros függőségek megelőzésével kapcsolatban is.  A kialakuló ter-

mészettudományos műveltségre alapozva fejlődik médiatudatosságuk.  

Értékelés 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl figyelembe vesszük hogyan fejlődött a 

tanuló absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Kiemelten fon-

tos, a tantárgyi jellegzetességek miatta  jelenségek pontos  megfigyelése és a kísérletek során 

szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírása és értelmezése. Az értékelés  

során  a formatív és a szummatív elemek egyaránt hangsúlyosak.  

A hagyományos írásbeli és szóbeli módszerek mellett a diákoknak lehetőséget kell kapniuk 

arra, hogy a megszerzett tudásról és a közben elsajátított képességekről valamely konkrét, egyé-

nileg vagy csoportosan elkészített termék létrehozásával is tanúbizonyságot tegyenek. 

Formái: 



 

 

– szóbeli felelet, 

– tesztek, dolgozatok osztályozása, 

– számítási feladatok megoldása, 

– kísérleti tevékenység minősítése, 

– kiselőadások tartása, 

– munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal 

történő elismerése, 

– poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

– természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, 

jelenségekről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 

 

A tankönyvválasztás szempontjai 

Az iskolai munkaközösség a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szemponto-

kat veszik figyelembe:  

– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a kémia tanítására 

rendelkezésre álló órakeretben; 

– a taneszköz segítségével a kémia kerettantervben megadott fogalomrendszer jól 

megtanulható, elsajátítható legyen 

– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz 

állapotának megóvására; 

– a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő kémiai szemlélet kialakításához, 

ábraanyagával támogassa, segítse a tanári demonstrációs és a tanulói kísérletek 

megértését, rögzítését; 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

– amelyek több éven keresztül használhatók;  

– amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; 

– amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal; 

 



 

 

A kémia tantárgy óraterve 

A tanterv tartalmazza a kerettantervben megjelölt művelődési anyagot. Tartalmának elren-

dezésével, feldolgozásmódjával lehetővé kívánja tenni, hogy a tanulók életkori sajátosságait 

maximálisan figyelembe véve lehetővé váljék a továbbhaladás feltételeinek biztosítása. 

A kémia tantárgy óraterve 

 7. évf. 8. évf. 

Heti óraszám: 1  2 

Évfolyamok óraszáma: 36  72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. évfolyam 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A kémia tárgya, kémiai kísérletek 4 óra 

2. Részecskék, halmazok, változások, keverékek 20 óra 

3. A részecskék szerkezete, tulajdonságai, vegyülettípusok 12 óra 

 Összesen: 36 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység A kémia tárgya, kémiai kísérletek 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Térfogat és térfogatmérés. Halmazállapotok, anyagi változások, hőmér-

sékletmérés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A kémia tárgyának, alapvető 

módszereinek és szerepének megértése. A kémia kikerülhetetlenségének 

bemutatása a mai világban. A kémiai kísérletezés bemutatása, megszeret-

tetése, a kísérletek tervezése, a tapasztalatok lejegyzése, értékelése. A biz-

tonságos laboratóriumi eszköz- és vegyszerhasználat alapjainak kialakí-

tása. A veszélyességi jelek felismerésének és a balesetvédelem szabályai 

alkalmazásának készségszintű elsajátítása. 

 



 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia tárgya és jelentősége 

A kémia tárgya és jelentősége az 

ókortól a mai társadalomig. A ké-

mia szerepe a mindennapi életünk-

ben. A kémia felosztása, főbb te-

rületei.  

 

Kémiai kísérletek 

A kísérletek célja, tervezése, rög-

zítése, tapasztalatok és következ-

tetések. A kísérletezés közben be-

tartandó szabályok. Azonnali ten-

nivalók baleset esetén. 

 

Laboratóriumi eszközök, vegysze-

rek 

Alapvető laboratóriumi eszközök. 

Szilárd, folyadék- és  

gáz halmazállapotú vegyszerek tá-

rolása. Vegyszerek veszélyességé-

nek jelölése. 

A kémia tárgyának és a kémia kí-

sérletes jellegének ismerete, a kí-

sérletezés szabályainak megér-

tése. Egyszerű kísérletek szabá-

lyos és biztonságos végrehajtása. 

Kísérletek rögzítése a füzetben. 

Vegyszerek tulajdonságainak 

megfigyelése, érzékszervek sze-

repe: szín, szag (kézlegyezéssel), 

pl. szalmiákszesz, oldószerek, 

kristályos anyagok. Jelölések fel-

ismerése a csomagolásokon, szál-

lítóeszközökön. A laboratóriumi 

eszközök kipróbálása egyszerű 

feladatokkal, pl. térfogatmérés fő-

zőpohárral, mérőhengerrel,  

Biológia-egészségtan: 

ízlelés, szaglás, tapin-

tás, látás. 

 

Fizika: a fehér fény szí-

nekre bontása, a látás 

fizikai alapjai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, laboratóriumi eszköz, kísér-

let. 

 

 

Tematikai egység Részecskék, halmazok, változások, keverékek 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Balesetvédelmi szabályok, laboratóriumi eszközök, halmazállapotok, hal-

mazállapot-változások. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása az atom és az elem fogalmak ki-

alakulásának bemutatásán keresztül. A részecskeszemlélet és a daltoni 

atomelmélet megértése. Az elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel 

és összegképlettel való jelölésének elsajátítása. Az állapotjelzők, a hal-

mazállapotok és az azokat összekapcsoló fizikai változások értelmezése. 

A fizikai és kémiai változások megkülönböztetése. A változások hőtani 

jellemzőinek megértése. Az anyagmegmaradás törvényének elfogadása 

és ennek alapján vegyjelekkel írt reakcióegyenletek rendezése. A keveré-

kek és a vegyületek közötti különbség megértése. A komponens fogalmá-

nak megértése és alkalmazása. A keverékek típusainak ismerete és alkal-

mazása konkrét példákra, különösen az elegyekre és az oldatokra vonat-

kozóan. Az összetétel megadási módjainak ismerete és alkalmazása. Ke-

verékek szétválasztásának kísérleti úton való elsajátítása. 

 



 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Részecskeszemlélet a kémiában 

Az atom szó eredete és a daltoni 

atommodell. Az egyedi részecs-

kék láthatatlansága, modern mű-

szerekkel való érzékelhetőségük. 

A részecskék méretének és számá-

nak szemléletes tárgyalása. 

 

Elemek, vegyületek 

A kémiailag tiszta anyag fogalma. 

Azonos/különböző atomokból 

álló kémiailag tiszta anyagok: ele-

mek/vegyületek. Az elemek jelö-

lése vegyjelekkel (Berzelius). 

Több azonos atomból álló részecs-

kék képlete. Vegyületek jelölése 

képletekkel. A mennyiségi vi-

szony és az alsó index jelentése. 

 

Molekulák 

A molekula mint atomokból álló 

önálló részecske. A molekulákat 

összetartó erők (részletek nélkül). 

A részecskeszemlélet elsajátítása. 

Képletek szerkesztése. 

 Diffúziós kísérletek: pl. szagok, 

illatok terjedése a levegőben, szí-

nes kristályos anyag oldódása víz-

ben. 

A vegyjelek gyakorlása az eddig 

megismert elemeken, újabb ele-

mek bevezetése, pl. az ókor hét 

féme, érdekes elem felfedezések 

története. Az eddig megismert ve-

gyületek vegyjelekkel való fel-

írása, bemutatása. 

Egyszerű molekulák szemléltetése 

modellekkel vagy számítógépes 

grafika segítségével. Molekula-

modellek építése. Műszeres felvé-

telek molekulákról. 

Biológia-egészségtan: 

emberi testhőmérséklet 

szabályozása, légkör, 

talaj és termőképes-

sége. 

 

Fizika: tömeg, térfogat, 

sűrűség, energia, hal-

mazállapotok jellem-

zése, egyensúlyi álla-

potra törekvés, termi-

kus egyensúly, olva-

dáspont, forráspont, 

hőmérséklet, nyomás, 

mágnesesség, hőmér-

séklet mérése, sűrűség 

mérése és mértékegy-

sége, testek úszása, lég-

nyomás mérése, tö-

megmérés, térfogatmé-

rés. 

 

Földrajz: vizek, talajtí-

pusok. 

 

Matematika: százalék-

számítás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: őskorban, ókor-

ban ismert fémek. 

Halmazállapotok és a kapcsolódó 

fizikai változások 

A szilárd, a folyadék- és a gázhal-

mazállapotok jellemzése, a kap-

csolódó fizikai változások. Olva-

dáspont, forráspont. A fázis fo-

galma. 

 

Kémiai változások (kémiai reak-

ciók) 

Kémiai reakciók. A kémiai és a fi-

zikai változások megkülönbözte-

tése. Kiindulási anyag, termék. 

 

Hőtermelő és hőelnyelő változá-

sok 

A változásokat kísérő hő. Hőter-

melő és hőelnyelő folyamatok a 

rendszer és a környezet szempont-

jából. 

 

Az anyagmegmaradás törvénye 

A fizikai és a kémiai változások 

jellemzése, megkülönböztetésük. 

Egyszerű egyenletek felírása. 

Jód szublimációja. Illékonyság 

szerves oldószereken bemutatva, 

pl. etanol. Kétfázisú rendszerek 

bemutatása: jég és más anyag ol-

vadása, a szilárd és a folyadékfá-

zisok sűrűsége. 

Pl. vaspor és kénpor keverékének 

szétválasztása mágnessel, illetve 

összeolvasztása. 

Égés bemutatása. Hőelnyelő vál-

tozások bemutatása hőmérséklet 

mérése mellett, pl. oldószer párol-

gása, hőelnyelő oldódás. Informá-

ciók a párolgás szerepéről az em-

beri test hőszabályozásában. 

Az anyagmegmaradás törvényé-

nek tömegméréssel való demonst-

rálása, pl. színes csapadékképző-

dési reakciókban. 



 

 

A kémiai változások leírása 

szóegyenletekkel, kémiai jelekkel 

(vegyjelekkel, képletekkel). 

Mennyiségi viszonyok 

figyelembevétele az egyenletek 

két oldalán. Az anyagmegmaradás 

törvénye. 

Egyszerű számítási feladatok az 

anyagmegmaradás (tömegmeg-

maradás) felhasználásával. 

Komponens 

Komponens (összetevő), a kom-

ponensek száma. A komponensek 

változó aránya. 

 

Elegyek és összetételük 

Gáz- és folyadékelegyek. Elegyek 

összetétele: tömegszázalék, térfo-

gatszázalék., térfogatmérés. A tel-

jes tömeg egyenlő az összetevők 

tömegének összegével, térfogat 

esetén ez nem mindig igaz. 

 

Oldatok 

Oldhatóság. Telített oldat. Az old-

hatóság változása a hőmérséklet-

tel. Rosszul oldódó anyagok. A 

„hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv. 

Elegyek és oldatok összetételének 

értelmezése. Összetételre vonat-

kozó számítási feladatok megol-

dása. 

 Többfázisú keverékek előállítása: 

pl. porkeverékek, nem elegyedő 

folyadékok, korlátozottan oldódó 

anyagok, lőpor. 

Szörp, ecetes víz, víz-alkohol 

elegy készítése. Egyszerű számí-

tási feladatok tömeg- és térfogat-

százalékra, pl. üdítőital cukortar-

talmának, ételecet ecetsavtartal-

mának, bor alkoholtartalmának 

számolása. 

Adott tömegszázalékú vizes olda-

tok készítése pl. cukorból, illetve 

konyhasóból. Anyagok oldása 

vízben és étolajban. Információk 

gázok oldódásának hőmérséklet- 

és nyomásfüggéséről példákkal 

(pl. keszonbetegség, magashegyi 

kisebb légnyomás következmé-

nyei). 

 

Keverékek komponenseinek szét-

választása 

Oldás, kristályosítás, ülepítés, de-

kantálás, szűrés, bepárlás, mágne-

ses elválasztás, desztilláció, ad-

szorpció. 

 

A levegő mint gázelegy 

A levegő térfogatszázalékos ösz-

szetétele. 

 

Néhány vizes oldat 

Édesvíz, tengervíz (sótartalma tö-

megszázalékban), vérplazma (ol-

dott anyagai). 

 

Szilárd keverékek 

Szilárd keverék (pl. só és homok, 

Keverékek szétválasztásának gya-

korlása. Kísérletek szabályos és 

biztonságos végrehajtása. 

Egyszerű elválasztási feladatok 

megtervezése és/vagy kivitele-

zése, pl. vas- és alumíniumpor 

szétválasztása mágnessel, színes 

filctoll festékanyagainak szétvá-

lasztása papírkromatográfiával. 

Információk a desztillációról és az 

adszorpcióról: pl. pálinkafőzés, 

kőolajfinomítás, a Telkes-féle – 

tengervízből ivóvizet készítő – 

labda, orvosi szén, dezodorok, 

szilikagél. 

Információk a levegő komponen-

seinek szétválasztásáról. 

Sós homokból só kioldása, majd 



 

 

vas és kénpor, sütőpor, bauxit, 

gránit, talaj). 

bepárlás után kristályosítása. In-

formációk az étkezési só tenger-

vízből történő előállításáról. 

Valamilyen szilárd keverék kom-

ponenseinek vizsgálata, kimuta-

tása. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Daltoni atommodell, kémiailag tiszta anyag, elem, vegyület, molekula, vegy-

jel, képlet, halmazállapot, fázis, fizikai és kémiai változás, hőtermelő és hő-

elnyelő változás, anyagmegmaradás, keverék, komponens, elegy, oldat, tö-

megszázalék, térfogatszázalék. 

 

 

Tematikai egység A részecskék szerkezete és tulajdonságai, vegyülettípusok 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Részecskeszemlélet, elem, vegyület, molekula, kémiai reakció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mennyiségi arányok értelmezése vegyületekben a vegyértékelektronok 

számának, illetve a periódusos rendszernek az ismeretében. Az anyag-

mennyiség fogalmának és az Avogadro-állandónak a megértése. Ionok, 

ionos kötés, kovalens kötés és fémes kötés értelmezése a nemesgáz-elekt-

ronszerkezetre való törekvés elmélete alapján. Az ismert anyagok beso-

rolása legfontosabb vegyülettípusokba. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az atom felépítése 

Atommodellek a Bohr-modellig. 

Atommag és elektronok. Elektro-

nok felosztása törzs- és vegyérték-

elektronokra. Vegyértékelektro-

nok jelölése a vegyjel mellett pon-

tokkal, elektronpár esetén vonal-

lal. 

 

A periódusos rendszer 

Története (Mengyelejev), felépí-

tése. A vegyértékelektronok 

száma és a kémiai tulajdonságok 

összefüggése a periódusos rend-

szer 1., 2. és 13–18. (régebben fő-

csoportoknak nevezett) csoportja-

iban. Fémek, nemfémek, félfémek 

elhelyezkedése a periódusos rend-

szerben. Magyar vonatkozású ele-

mek (Müller Ferenc, Hevesy 

A periódusos rendszer szerepének 

és az anyagmennyiség fogalmá-

nak a megértése. Képletek szer-

kesztése, anyagmennyiségre vo-

natkozó számítási feladatok meg-

oldása. 

Vegyértékelektronok jelölésének 

gyakorlása. 

Információ a nemesgázok kémiai 

viselkedéséről. 

Az elemek moláris tömegének 

megadása a periódusos rendszer-

ből leolvasott atomtömegek alap-

ján. Vegyületek moláris tömegé-

nek kiszámítása az elemek moláris 

tömegéből. A kiindulási anyagok 

és a reakciótermékek anyagmeny-

nyiségeire és tömegeire vonatkozó 

egyszerű számítási feladatok. 

A 6·1023 db részecskeszám nagy-

ságának érzékeltetése szemléletes 

Fizika: tömeg, töltés, 

áramvezetés, természet 

méretviszonyai, atomi 

méretek. 



 

 

György). Nemesgázok elektron-

szerkezete. 

 

Az anyagmennyiség 

Az anyagmennyiség fogalma és 

mértékegysége. Avogadro-ál-

landó. Atomtömeg, moláris tömeg 

és mértékegysége, kapcsolata a fi-

zikában megismert tömeg mérték-

egységével. 

hasonlatokkal. 

Egyszerű ionok képződése 

A nemesgáz-elektronszerkezet el-

érése elektronok leadásával, il-

letve felvételével: kation, illetve 

anion képződése. Ionos kötés. Io-

nos vegyületek képletének jelen-

tése. 

 

Kovalens kötés 

A nemesgáz-elektronszerkezet el-

érése az atomok közötti közös 

kötő elektronpár létrehozásával. 

Egyszeres és többszörös kovalens 

kötés. Kötő és nemkötő elektron-

párok, jelölésük vonallal. Moleku-

lák és összetett ionok kialakulása.  

 

Fémes kötés  

Fémek és nemfémek megkülön-

böztetése tulajdonságaik alapján. 

Fémek jellemző tulajdonságai. A 

fémes kötés, az áramvezetés értel-

mezése az atomok közös, könnyen 

elmozduló elektronjai alapján. 

Könnyűfémek, nehézfémek, ötvö-

zetek. 

Az ionos, kovalens és fémes kötés 

ismerete, valamint a köztük levő 

különbség megértése. Képletek 

szerkesztése. Egyszerű molekulák 

szerkezetének felírása az atomok 

vegyérték-elektronszerkezetének 

ismeretében az oktettelv felhasz-

nálásával. Összetételre vonatkozó 

számítási feladatok megoldása. 

Só képződéséhez vezető reakció-

egyenletek írásának gyakorlása a 

vegyértékelektronok számának fi-

gyelembevételével (a periódusos 

rendszer segítségével). Ionos ve-

gyületek képletének szerkesztése. 

Ionos vegyületek tömegszázalé-

kos összetételének kiszámítása. 

Molekulák elektronszerkezeti 

képlettel való ábrázolása, kötő és 

nemkötő elektronpárok feltünteté-

sével. Példák összetett ionokra, el-

nevezésükre. 

Összetett ionok keletkezésével 

járó kísérletek, pl. alkáli- és alká-

liföldfémek reakciója vízzel. 

Kísérletek fémekkel, pl. fémek 

megmunkálhatósága, alumínium 

vagy vaspor égetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Atommag, törzs- és vegyértékelektron, periódusos rendszer, anyagmennyi-

ség, ion, ionos, kovalens és fémes kötés, só. 

 

 

 

 

 

 

 

A továbbhaladás feltételei 



 

 

 

A tanév végére a tanuló 

 

 Legyen tisztában a kémia, mint természettudomány alapvető vizsgálati módszereivel és 

szerepével a mindennapokban. 

 Egyszerű kísérleteket leírás és szóbeli irányítás mellett elvégezni, a tapasztalataikat le-

jegyezni, értékelni. Ismerje az alapvető laboratóriumi eszközök és a vegyszerek használatát, a 

veszélyességi jeleket és a balesetvédelem szabályait. 

 Tudja az atom és az elem fogalmának jelentését. Értse az atom és az elektronszerkezet 

kiépülésének elveit. A periódusrendszer felépítésének főbb elveit, és kapcsolatát az elektron-

szerkezettel. 

 Készség szinten sajátítsa el a tanult elemek, vegyületek, molekulák vegyjelekkel és ösz-

szegképlettel való jelölését.  

 Tudja megkülönböztetni a fizikai és kémiai változásokat. Értse a változások hőtani jel-

lemzőit, és azok okait.  

Tudjon az anyagmegmaradás törvényének alapján vegyjelekkel írt egyszerű reakció-

egyenletek rendezni.  

Tegyen különbséget a keverék és a vegyület, mint összetett anyagok között. Értse és alkalmazza 

a komponens fogalmát. Ismerje a keverékek csoportjait, azok jellemzőit, különösen az ele-

gyekre és az oldatokra vonatkozóan. Tudjon a különböző összetételek adataiból a keverék tu-

lajdonságára következtetni. Sajátítsa el a keverékek szétválasztásának alapelveit, és tudjon egy-

szerű szétválasztási műveleteket elvégezni. 

 Értelmezze a mennyiségi arányokat a vegyületekben a vegyértékelektronok számának, 

illetve a periódusos rendszernek az ismeretében. Értse az anyagmennyiség fogalmát és az Avo-

gadro-állandó jelentőségét. 

 A nemesgáz-elektronszerkezetre való törekvés elmélete alapján értsék a különböző kémiai kö-

tések kialakulásának módját. Tudják jellemezni az egyes kötéseket, és az ismert anyagokat be-

sorolni legfontosabb vegyülettípusokba. 

 



 

 

8. évfolyam 

 

 

 Tematikai egység Órakeret 

1. A kémiai reakciók típusai 15 óra 

2. Kémia a természetben 14 óra 

3. Kémia a háztartásban 16 óra 

4. Kémia az iparban 13 óra 

5. Élelmiszerek és az egészséges életmód 14 óra 

 Összesen: 72 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység A kémiai reakciók típusai 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Vegyértékelektron, periódusos rendszer, kémiai kötések, fegyelmezett és 

biztonságos kísérletezési képesség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók főbb típusainak megkülönböztetése. Egyszerű reakció-

egyenletek rendezésének elsajátítása. A reakciók összekötése hétköznapi 

fogalmakkal: gyors égés, lassú égés, robbanás, tűzoltás, korrózió, meg-

fordítható folyamat, sav, lúg. Az ismert folyamatok általánosítása (pl. 

égés mint oxidáció, savak és bázisok közömbösítési reakciói), ennek al-

kalmazása kísérletekben. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Egyesülés 

Egyesülés fogalma, példák. 

 

Bomlás 

Bomlás fogalma, példák. 

 

Gyors égés, lassú égés, oxidáció, 

redukció 

Az égés mint oxigénnel történő 

kémiai reakció. Robbanás. Töké-

letes égés, nem tökéletes égés és 

feltételei. Rozsdásodás. Korrózió. 

Az oxidáció mint oxigénfelvétel. 

A redukció mint oxigénleadás. A 

redukció ipari jelentősége. A CO-

mérgezés és elkerülhetősége, a 

CO-jelzők fontossága. Tűzoltás, 

Az egyesülés, bomlás, égés, oxi-

dáció, redukció ismerete, ezekkel 

kapcsolatos egyenletek rendezése, 

kísérletek szabályos és biztonsá-

gos végrehajtása. 

 Pl. magnézium égése, alumínium 

és jód reakciója, cukor, kálium-

permanganát hőbomlása, vízbon-

tás. szén, faszén, metán (vagy más 

szénhidrogén) égésének vizsgá-

lata. Égéstermékek kimutatása. 

Annak bizonyítása, hogy oxigén-

ben gyorsabb az égés. Robbanás 

bemutatása, pl. durranógáz-próba 

Savval tisztított, tisztítatlan és ola-

jos szög vízben való rozsdásodá-

Biológia-egészségtan: 

anyagcsere. 

 

Fizika: hő. 



 

 

felelős viselkedés tűz esetén. sának vizsgálata. Az élő szerveze-

tekben végbemenő anyagcsere-fo-

lyamatok során keletkező CO2-

gáz kimutatása indikátoros meszes 

vízzel. Termitreakció. Izzó faszén, 

illetve víz tetején égő benzin elol-

tása, értelmezése az égés feltétele-

ivel. Reakcióegyenletek írásának 

gyakorlása. 

Oldatok kémhatása, savak, lúgok 

Savak és lúgok, disszociációjuk 

vizes oldatban, Arrhenius-féle 

sav-bázis elmélet. pH-skála, a pH 

mint a savasság és lúgosság mér-

tékét kifejező számérték. Indikáto-

rok. 

 

Kísérletek savakkal és lúgokkal 

Savak és lúgok alapvető reakciói. 

 

Közömbösítési reakció, sók képző-

dése 

Közömbösítés fogalma, példák 

sókra. 

Savak, lúgok és a sav-bázis reak-

cióik ismerete, ezekkel kapcsola-

tos egyenletek rendezése, kísérle-

tek szabályos és biztonságos vég-

rehajtása. Háztartási anyagok 

kémhatásának vizsgálata többféle 

indikátor segítségével. Növényi 

alapanyagú indikátor készítése. 

Kísérletek savakkal (pl. sósavval, 

ecettel) és pl. fémmel, mészkővel, 

tojáshéjjal, vízkővel. Információk 

arról, hogy a sav roncsolja a fogat. 

Kísérletek szénsavval, a szénsav 

bomlékonysága.  

Víz pH-jának meghatározása ál-

lott és frissen forralt víz esetén. 

Kísérletek lúgokkal, pl. NaOH-ol-

dat pH-jának vizsgálata. Külön-

böző töménységű savoldatok és 

lúgoldatok összeöntése indikátor 

jelenlétében, a keletkező oldat 

kémhatásának és pH-értékének 

vizsgálata. Reakcióegyenletek írá-

sának gyakorlása. 

Egyszerű számítási feladatok kö-

zömbösítéshez szükséges oldat-

mennyiségekre. 

A kémiai reakciók egy általános 

sémája 

 nemfémes elem égése 

(oxidáció, redukció) → 

égéstermék: nemfém-oxid → 

nemfém-oxid reakciója vízzel 

→ savoldat (savas kémhatás) 

 fémes elem égése (oxidáció, 

redukció) → égéstermék: fém-

oxid → fém-oxid reakciója 

vízzel → lúgoldat (lúgos 

kémhatás)  

 savoldat és lúgoldat 

Az általánosítás képességének fej-

lesztése típusreakciók segítségé-

vel. 

 Kén égetése, az égéstermék felfo-

gása és vízben oldása, az oldat 

kémhatásának vizsgálata. Kal-

cium égetése, az égésterméket 

vízbe helyezve az oldat kémhatá-

sának vizsgálata. Kémcsőben 

lévő, indikátort is tartalmazó, ke-

vés NaOH-oldathoz sósav adago-

lása az indikátor színének megvál-



 

 

összeöntése (közömbösítési 

reakció) → sóoldat 

(ionvegyület, amely vízben jól 

oldódik, vagy csapadékként 

kiválik).  

 kémiai reakciók sebességének 

változása a hőmérséklettel 

(melegítés, hűtés). 

tozásáig, oldat bepárlása. Szóda-

víz (szénsavas ásványvíz) és me-

szes víz összeöntése indikátor je-

lenlétében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyesülés, bomlás, gyors és lassú égés, oxidáció, redukció, pH, sav, lúg, kö-

zömbösítés. 

 

 

Tematikai egység Kémia a természetben 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A halmazok, keverékek, kémiai reakciók ismerete, fegyelmezett és biz-

tonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A természetben található legfontosabb anyagok jellemzése azok kémiai 

tulajdonságai alapján. Szemléletformálás annak érdekében, hogy a tanuló 

majd felnőttként is képes legyen alkalmazni a kémiaórán tanultakat a ter-

mészeti környezetben előforduló anyagok tulajdonságainak értelmezésé-

hez, illetve az ott tapasztalt jelenségek és folyamatok magyarázatához. A 

levegő- és a vízszennyezés esetében a szennyezők forrásainak és hatásai-

nak összekapcsolása, továbbá azoknak a módszereknek, illetve attitűdnek 

az elsajátítása, amelyekkel az egyén csökkentheti a szennyezéshez való 

hozzájárulását. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Hidrogén 

Tulajdonságai. Előfordulása a 

csillagokban. 

 

Légköri gázok 

A légkör összetételének ismétlése 

(N2, O2, CO2, H2O, Ar). Tulajdon-

ságaik, légzés, fotoszintézis, 

üvegházhatás, a CO2 mérgező ha-

tása. 

 

Levegőszennyezés 

Monitoring rendszerek, határérté-

kek, riasztási értékek. Szmog. O3, 

SO2, NO, NO2, CO2, CO, szálló 

por (PM10). Tulajdonságaik. For-

rásaik. Megelőzés, védekezés. 

A légköri gázok és a légszennye-

zés kémiai vonatkozásainak isme-

rete, megértése, környezettudatos 

szemlélet kialakítása. 

 Hidrogén égése, durranógáz-

próba. 

Annak kísérleti bemutatása, hogy 

az oxigén szükséges feltétele az 

égésnek. Lépcsős kísérlet gyer-

tyasorral. 

Pl. esővíz pH-jának meghatáro-

zása. Szálló por kinyerése levegő-

ből. Információk az elmúlt évtize-

dek levegővédelmi intézkedései-

ről. 

Biológia-egészségtan: 

szaglás, tapintás, látás, 

környezetszennyezés, 

levegő-, víz- és talaj-

szennyezés, fenntartha-

tóság. 

 

Fizika: Naprendszer, 

atommag, a természet-

károsítás fajtáinak fizi-

kai háttere, elektromos 

áram. 

 

Földrajz: ásványok, 

kőzetek, vizek, környe-

zetkárosító anyagok és 

hatásaik. 



 

 

Ózonpajzs. Az ózon mérgező ha-

tása a légkör földfelszíni rétegé-

ben. A savas esőt okozó szennye-

zők áttekintése. 

Vizek 

Édesvíz, tengervíz, ivóvíz, esővíz, 

ásványvíz, gyógyvíz, szennyvíz, 

desztillált víz, ioncserélt víz, jég, 

hó. Összetételük, előfordulásuk, 

felhasználhatóságuk. A természe-

tes vizek, mint élő rendszerek. 

 

Vízszennyezés 

A Föld vízkészletének terhelése 

kémiai szemmel. A természetes 

vizeket szennyező anyagok (nit-

rát-, foszfátszennyezés, olajszeny-

nyezés) és hatásuk az élővilágra. 

A szennyvíztisztítás lépései. A 

közműolló. Élővizeink és az ivó-

vízbázis védelme. 

 

Ásványok, ércek 

Az ásvány, a kőzet és az érc fo-

galma. Magyarországi hegység-

képző kőzetek főbb ásványai. 

Mészkő, dolomit, szilikátásvá-

nyok. Barlang- és cseppkőképző-

dés. Homok, kvarc. Agyag és ége-

tése. Porózus anyagok. Kőszén, 

grafit, gyémánt. Szikes talajok. 

A vizek, ásványok és ércek kémiai 

összetételének áttekintése; a víz-

szennyezés kémiai vonatkozásai-

nak ismerete, megértése, környe-

zettudatos szemlélet kialakítása. 

Különböző vizek bepárlása, a be-

párlási maradék vizsgálata.  

Környezeti katasztrófák kémiai 

szemmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ércek bemutatása. Kísérletek 

mészkővel, dolomittal és szik-

sóval, vizes oldataik kémhatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
H2, légköri gáz, természetes és mesterséges víz, ásvány, érc, levegőszennye-

zés, vízszennyezés. 

 

 

Tematikai egység Kémia az iparban 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A természetben előforduló anyagok ismerete, kémiai reakciók ismerete, 

fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a természetben található nyersanyagok kémiai 

átalakításával értékes és nélkülözhetetlen anyagokhoz lehet jutni, de az 

ezek előállításához szükséges műveleteknek veszélyei is vannak. Néhány 

előállítási folyamat legfontosabb lépéseinek megértése, valamint az elő-

állított anyagok jellemzőinek, továbbá (lehetőleg aktuális vonatkozású) 

felhasználásainak magyarázata (pl. annak megértése, hogy a mész építő-

ipari felhasználása kémiai szempontból körfolyamat). Az energiatermelés 

kémiai vonatkozásai esetében a környezetvédelmi, energiatakarékossági 



 

 

és a fenntarthatósági szempontok összekapcsolása a helyes viselkedésfor-

mákkal. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A vegyész és a vegyészmérnök 

munkája az iparban, a vegyipari 

termékek jelenléte mindennapja-

inkban. A vegyipar és a kémiai ku-

tatás modern, környezetbarát 

irányvonalai. 

 

Vas- és acélgyártás 

A vas és ötvözeteinek tulajdonsá-

gai. A vas- és acélgyártás folya-

mata röviden. A vashulladék sze-

repe. 

 

Alumíniumgyártás 

A folyamat legfontosabb lépései. 

A folyamat energiaköltsége és kör-

nyezetterhelése. Újrahasznosítás. 

Az alumínium tulajdonságai. 

 

Üvegipar 

Homok, üveg. Az üveg tulajdonsá-

gai. Újrahasznosítás. 

 

Papírgyártás 

A folyamat néhány lépése. Fajla-

gos faigény. Újrahasznosítás. 

 

Műanyagipar 

A műanyagipar és hazai szerepe. 

Műanyagok. Közös tulajdonsá-

gaik. 

A tágabban értelmezett vegyipar 

főbb ágainak, legfontosabb termé-

keinek ismerete, megértése, kör-

nyezettudatos szemlélet kialakí-

tása. 

 

 

Információk a vegyipar jelentősé-

géről, a vas- és acélgyártásról. 

 

 

 

Alumínium oxidációja a védőréteg 

leoldása után.  

 

 

 

 

 

Felhevített üveg formázása. Infor-

mációk az amorf szerkezetről és a 

hazai üveggyártásról. 

 

Információk a különféle felhasz-

nálási célú papírok előállításának 

környezetterhelő hatásáról. 

 

Információk a biopolimerek és a 

műanyagok szerkezetének hason-

lóságáról, mint egységekből fel-

épülő óriásmolekulákról. Informá-

ciók a műanyagipar nyersanyagai-

ról. 

Biológia-egészségtan: 

fenntarthatóság, kör-

nyezetszennyezés, le-

vegő-, víz- és talaj-

szennyezés. 

 

Fizika: az energia fo-

galma, mértékegysége, 

energiatermelési eljá-

rások, hatásfok, a kör-

nyezettudatos maga-

tartás fizikai alapjai, 

energiatakarékos eljá-

rások, energiatermelés 

módjai, kockázatai, 

víz-, szél-, nap- és 

fosszilis energiák, 

atomenergia, a termé-

szetkárosítás fajtáinak 

fizikai háttere, elektro-

mos áram. 

 

Földrajz: fenntartható-

ság, környezetkárosító 

anyagok és hatásaik, 

energiahordozók, kör-

nyezetkárosítás. 

Energiaforrások kémiai szemmel 

Felosztásuk: fosszilis, megújuló, 

nukleáris; előnyeik és hátrányaik. 

Becsült készletek. Csoportosításuk 

a felhasználás szerint. Alternatív 

energiaforrások. 

 

Fosszilis energiaforrások 

Szénhidrogének: metán, benzin, 

Az energiaforrások áttekintése a 

kémia szempontjából, környezet-

tudatos szemlélet kialakítása. 

 

 

 

 



 

 

gázolaj. Kőolaj-finomítás. A leg-

fontosabb frakciók felhasználása. 

Kőszenek fajtái, széntartalmuk, 

fűtőértékük, koruk. Égéstermé-

keik. Az égéstermékek környezeti 

terhelésének csökkentése: porle-

választás, további oxidáció. Sza-

bályozott égés, Lambda-szonda, 

katalizátor. 

 

Biomassza 

Megújuló energiaforrások. A bio-

massza fő típusai energetikai 

szempontból. Összetételük, égés-

termékeik. Elgázosítás, folyékony 

tüzelőanyag gyártása. A biomasz-

sza mint ipari alapanyag a fosszilis 

források helyettesítésére. 

Gázszag. Információk a kémiai 

szintézisek szerepéről az üzem-

anyagok előállításánál. 

 

 

 

 

 

 

Információk az egyén energiatuda-

tos viselkedési lehetőségeiről, a 

hazai olajfinomításról és a meg-

újuló energiaforrások magyaror-

szági fölhasználásáról. 

Mész 

A mészalapú építkezés körfolya-

mata: mészégetés, mészoltás, kar-

bonátosodás. A vegyületek tulaj-

donságai. Balesetvédelem. 

 

Gipsz és cement 

Kalcium-szulfát. Kristályvíz. 

Kristályos gipsz, égetett gipsz. Az 

égetett gipsz (modellgipsz) vízfel-

vétele, kötése. Cementalapú kötő-

anyagok, kötési idő, nedvesen tar-

tás. 

Információk a mész-, a gipsz- és a 

cementalapú építkezés során zajló 

kémiai reakciók szerepéről. 

A főbb lépések bemutatása, pl. a 

keletkező CO2-gáz kimutatása me-

szes vízzel, mészoltás kisebb 

mennyiségben. Információk a régi 

mészégetésről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vas- és acélötvözet, alumínium, üveg, papír, energia, fosszilis energia, föld-

gáz, kőolaj, szén, biomassza, mész, körfolyamat, kristályvíz. 

 

 

Tematikai egység Kémia a háztartásban 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás A háztartásban előforduló anyagok és azok kémiai jellemzői, kémiai re-

akciók ismerete, fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A háztartásokban található anyagok és vegyszerek legfontosabb tulajdon-

ságainak ismerete alapján azok kémiai szempontok szerinti, szakszerű jel-

lemzése. Az egyes vegyszerek biztonságos kezelésének, a szabályok al-

kalmazásának készségszintű elsajátítása a kísérletek során, a tiltott műve-

letek okainak megértése. A háztartási anyagok és vegyszerek szabályos 

tárolási, illetve a hulladékok előírásszerű begyűjtési módjainak ismereté-

ben ezek gyakorlati alkalmazása. A háztartásban előforduló anyagokkal, 

vegyszerekkel kapcsolatos egyszerű, a hétköznapi életben is használható 



 

 

számolási feladatok megoldása. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Savak, lúgok és sók biztonságos 

használata 

Használatuk a háztartásban (ve-

szélyességi jelek). Ajánlott védő-

felszerelések. Maró anyagok. 

 

Savak 

Háztartási sósav. Akkumulátor-

sav. Ecet. Vízkőoldók: a mészkö-

vet és a márványt károsítják. 

 

Lúgok 

Erős lúgok: zsíroldók, lefolyótisz-

títók. Erős és gyenge lúgokat tar-

talmazó tisztítószerek. 

 

Sók 

Konyhasó. Tulajdonságai. Fel-

használása. Szódabikarbóna. Tu-

lajdonságai. Felhasználása. A sü-

tőpor összetétele: szódabikarbóna 

és sav keveréke, CO2-gáz keletke-

zése. 

A háztartásban előforduló savak, 

lúgok és sók, valamint biztonságos 

használatuk módjainak elsajátí-

tása. 

 

 

Információk az élelmiszerekben 

használt gyenge savakról. 

 

 

 

 

Annak bizonyítása, hogy a tömény 

lúg és az étolaj reakciója során a 

zsíroldékony étolaj vízoldékonnyá 

alakul. 

 

 

Információk táplálékaink sótartal-

máról és a túlzott sófogyasztás 

vérnyomásra gyakorolt hatásáról. 

Sütőpor és szódabikarbóna reakci-

ója vízzel és ecettel. Információk a 

szódabikarbónával való gyomor-

sav-megkötésről. 

Biológia-egészségtan: 

tudatos fogyasztói szo-

kások, fenntarthatóság. 

 

Fizika: az energia fo-

galma, mértékegysége, 

elektromos áram. 

Fertőtlenítő- és fehérítőszerek 

Hidrogén-peroxid. Hipó. Klór-

mész. Tulajdonságaik. A hipó 

(vagy klórmész) + sósav reakció-

jából mérgező Cl2-gáz keletkezik. 

A klórgáz tulajdonságai. A vízkő-

oldó és a klórtartalmú fehérítők, il-

letve fertőtlenítőszerek együttes 

használatának tilalma. 

 

 

 

Mosószerek, szappanok, a vizek 

keménysége 

Mosószerek és szappanok, mint 

kettős oldékonyságú részecskék. 

A szappanok, mosószerek mosó-

A háztatásban előforduló fertőtle-

nítő- és mosószerek, valamint biz-

tonságos használatuk módjainak 

elsajátítása. A csomagolóanyagok 

áttekintése, a hulladékkezelés 

szempontjából is, környezettuda-

tos szemlélet kialakítása. 

H2O2 bomlása, O2-gáz fejlődése. 

Információk a háztartási vegysze-

rek összetételéről. Semmelweis 

Ignác tudománytörténeti szerepe. 

Információk a kettős oldékony-

ságú részecskékről. Vízlágyítók és 

adagolásuk különbsége mosógép 

és mosogatógép esetében. Infor-

mációk a foszfátos és foszfátmen-

tes mosópor környezetkémiai vo-

natkozásairól. 



 

 

hatásának változása a vízkemény-

ségtől függően. A víz keménysé-

gét okozó vegyületek. A vízlágyí-

tás módjai, csapadékképzés, ion-

csere. 

 

 

 

Csomagolóanyagok és hulladékok 

kezelése 

A csomagolóanyagok áttekintése. 

Az üveg és a papír mint újrahasz-

nosítható csomagolóanyag. Alufó-

lia, aludoboz. Az előállítás ener-

giaigénye. Műanyagok jelölése a 

termékeken. Élettartamuk. 

Információk: mi miben tárolható, 

mi mosható mosogatógépben, mi 

melegíthető mikrohullámú mele-

gítőben.  

 

Információk a csomagolóanyagok 

szükségességéről, a környezettu-

datos viselkedésről. 

Műanyag égetése elrettentésként. 

Információk az iskola környékén 

működő hulladékkezelési rendsze-

rekről. 

A háztartásban előforduló kémiai 

jellegű számítások elvégzési mód-

jának elsajátítása. 

 

Réz és nemesfémek 

A félnemesfémek és nemesfémek. 

A réz (vörösréz) és ötvözetei (sár-

garéz, bronz). Tulajdonságaik. Tu-

dománytörténeti érdekességek. Az 

ezüst és az arany ún. tisztaságának 

jelölése. Választóvíz, királyvíz. 

 

Permetezés, műtrágyák 

Réz-szulfát mint növényvédő szer. 

Szerves növényvédő szerek. Ada-

golás, lebomlás, várakozási idő. 

Óvintézkedések permetezéskor. A 

növények tápanyagigénye. Műtrá-

gyák N-, P-, K-tartalma, vízoldé-

konysága, ennek veszélyei. 

 

Az energia kémiai tárolása 

Energia tárolása kémiai (oxidáció-

redukció) reakciókkal. Szárazele-

mek, akkumulátorok. Mérgező 

fémsók, vegyületek begyűjtése. 

 

 

 

Réz és tömény salétromsav reakci-

ója. 

 

 

 

 

 

 

A rézgálic színe, számítási felada-

tok permetlé készítésére és műtrá-

gya adagolására. Információk a 

valós műtrágyaigényről. 

 

 

 

 

Információk a háztartásban hasz-

nált szárazelemekről és akkumulá-

torokról. A közvetlen áramterme-

lés lehetősége tüzelőanyag-cellá-

ban: H2 oxidációja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízkőoldó, zsíroldó, fertőtlenítő- és fehérítőszer, mosószer, vízkeménység, 

csomagolóanyag, műanyag, szelektív gyűjtés, nemesfém, permetezőszer, 

műtrágya, várakozási idő, adagolás, szárazelem, akkumulátor. 

 
 

Tematikai egység Élelmiszerek és az egészséges életmód 
Órakeret 

14 óra 



 

 

Előzetes tudás 
Elem, vegyület, molekula, periódusos rendszer, kémiai reakciók ismerete, 

fegyelmezett és biztonságos kísérletezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szerves és a szervetlen anyagok megkülönböztetése. Ismert anyagok 

besorolása a szerves vegyületek csoportjaiba. Információkeresés az élel-

miszerek legfontosabb összetevőiről. A mindennapi életben előforduló, a 

konyhai tevékenységhez kapcsolódó kísérletek tervezése, illetve elvég-

zése. Annak rögzítése, hogy a főzés többnyire kémiai reakciókat jelent. 

Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a kvalitatív és a kvantitatív 

szemlélet elsajátítása. A tápanyagok összetételére és energiaértékére vo-

natkozó számítások készségszintű elsajátítása. Az objektív tájékoztatás és 

az elriasztó hatású kísérletek eredményeként elutasító attitűd kialakulása 

a szenvedélybetegségekkel szemben. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szerves vegyületek 

Szerves és szervetlen anyagok 

megkülönböztetése.  

 

Szénhidrátok 

Elemi összetétel és az elemek ará-

nya. A „hidrát” elnevezés tudo-

mánytörténeti magyarázata. Egy-

szerű és összetett szénhidrátok. 

Szőlőcukor (glükóz, C6H12O6), 

gyümölcscukor (fruktóz), tejcukor 

(laktóz), répacukor (szacharóz). 

Biológiai szerepük. Méz, kristály-

cukor, porcukor. Mesterséges éde-

sítőszerek. Keményítő és tulajdon-

ságai, növényi tartalék-tápanyag. 

Cellulóz és tulajdonságai, növényi 

rostanyag. 

 

Fehérjék 

Elemi összetétel. 20-féle alapve-

gyületből felépülő óriásmolekulák. 

Biológiai szerepük (enzimek és 

vázfehérjék). Fehérjetartalmú élel-

miszerek. 

 

Zsírok, olajok 

Elemi összetételük. Megkülönböz-

tetésük. Tulajdonságaik. Étolaj és 

sertészsír, koleszterintartalom, 

avasodás, kémiailag nem tiszta 

anyagok, lágyulás. 

 

Alkoholok és szerves savak 

Az élelmiszerek legfőbb összete-

vőinek, mint szerves vegyületek-

nek az ismerete és csoportosítása. 

Tömény kénsav (erélyes vízel-

vonó szer) és kristálycukor reak-

ciója. Keményítő kimutatása jód-

dal élelmiszerekben. Csiriz készí-

tése. Karamellizáció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tojásfehérje kicsapása magasabb 

hőmérsékleten, illetve sóval. 

 

 

Oldékonysági vizsgálatok, pl. ét-

olaj vízben való oldása tojássár-

gája segítségével, majonézkészí-

tés. Információk a margarinról, 

szappanfőzésről. 

 

 

 

Biológia-egészségtan: 

az élőlényeket felépítő 

főbb szerves és szervet-

len anyagok, anyag-

csere-folyamatok, táp-

anyag. 

 

Fizika: a táplálékok 

energiatartalma. 



 

 

Szeszes erjedés. Pálinkafőzés. A 

glikol, a denaturált szesz és a me-

tanol erősen mérgező hatása. Ece-

tesedés. Ecetsav. 

Alkoholok párolgásának bemuta-

tása. Információk mérgezési ese-

tekről.  

 

Ecetsav kémhatásának vizsgálata, 

háztartásban előforduló további 

szerves savak bemutatása. 

Az egészséges táplálkozás 

Élelmiszerek összetétele, az össze-

tétellel kapcsolatos táblázatok ér-

telmezése, ásványi sók és nyom-

elemek. Energiatartalom, tábláza-

tok értelmezése, használata. Spor-

tolók, diétázók, fogyókúrázók táp-

lálkozása. Zsír- és vízoldható vita-

minok, a C-vitamin. Tartósítósze-

rek. 

 

Szenvedélybetegségek 

Függőség. Dohányzás, nikotin. 

Kátrány és más rákkeltő anyagok, 

kapcsolatuk a tüdő betegségeivel. 

Alkoholizmus és kapcsolata a máj 

betegségeivel. „Partidrogok”, 

egyéb kábítószerek. 

Az egészséges életmód kémiai 

szempontból való áttekintése, 

egészségtudatos szemlélet kiala-

kítása. 

Napi tápanyagbevitel vizsgálata 

összetétel és energia szempontjá-

ból. Üdítőitalok kémhatásának, 

összetételének vizsgálata a címke 

alapján. Információk Szent-Györ-

gyi Albert munkásságáról. 

 

 

Információk a drog- és alkoholfo-

gyasztás, valamint a dohányzás 

veszélyeiről. Információk Kabay 

János munkásságáról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves vegyület, alkohol, szerves sav, zsír, olaj, szénhidrát, fehérje, do-

hányzás, alkoholizmus, drog. 

 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanév végére a tanuló 
 

Ismerje a kémia egyszerűbb alapfogalmait (, oxidáció, redukció, sav, lúg, kémhatás), 

alaptörvényeit (anyagmegmaradás, tömegmegmaradás, töltésmegmaradás). 

Ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület 

tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló 

anyagok biztonságos felhasználásának módjait. 

 

Tudja, hogy a kémia a társadalom és a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszik. 

 

Értse és az elsajátított fogalmak, a tanult törvények segítségével tudja magyarázni a 

tanult elemek és vegyületek viselkedésének alapvető különbségeit, az egyes kísérletek során 

tapasztalt jelenségeket. 

 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról önállóan vagy csoportban dolgozva informá-

ciót keresni, és tudja ennek eredményét másoknak változatos módszerekkel, az infokommuni-

kációs technológia eszközeit is alkalmazva bemutatni. 



 

 

 

Alkalmazza a megismert törvényszerűségeket egyszerűbb, a hétköznapi élethez is kap-

csolódó problémák, kémiai számítási feladatok megoldása során, illetve gyakorlati szempont-

ból jelentős kémiai reakciók egyenleteinek leírásában. 

 

Használja a megismert egyszerű modelleket a mindennapi életben előforduló, a kémiá-

val kapcsolatos jelenségek elemzéseskor. 

 

Megszerzett tudását alkalmazva hozzon felelős döntéseket a saját életével, egészségével 

kapcsolatos kérdésekben, vállaljon szerepet személyes környezetének megóvásában. 

 

Kémia  

 9–10. évfolyam (heti 2 óra) 

(EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet  

3.2.09.2 (B) változatához) 

A kémia tanításának célja és feladatai 

Az iskolai tanulmányok célja a gyakorlatban hasznosítható ismeretek megszerzése, vala-

mint az általános képességek fejlesztése. A természettudományok esetében a gyakorlatban 

hasznosítható ismeretek egyrészt konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az is-

meretekből kialakuló olyan szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való 

eligazodásban nyújt segítséget. 

A kémiában a vegyi anyagok fő csoportjainak és jellemző tulajdonságaiknak ismerete lehe-

tővé teszi annak megítélését, hogy az adott anyag mire és miért épp arra alkalmas, és hogyan 

lehet balesetmentesen használni. Ennek ismeretében a felnőttek képesek lesznek családi vásár-

lásaik során egészségi és gazdasági, pénzügyi szempontból helyes döntéseket hozni, valamint 

szavazataikkal élve az erkölcsileg helyes, a fenntarthatóságot elősegítő irányba tudják befolyá-

solni hazánk jövőjét. A konkrétumokból kialakuló szemlélet pedig lehetővé teszi az áltudomá-

nyos, féltudományos és reális állítások közötti eligazodást, a médiatudatosságot. 

Az általános képességeket minden tantárgy, így a kémia tanulása is fejleszti. Ezáltal a kémia 

is hozzájárul a tanulás tanításához, a hatékony, önálló tanulás képességének kialakulásához. A 

pozitívumokat kiemelő tanári értékelésnek a diák személyiségét fejlesztő hatása van. A társak 

értékelése az értékelő és az értékelt önismeretét is gazdagítja. A javasolt gyakori csoportmunka 

a kezdeményezőkészséget, az önismeretet és a társas kapcsolati kultúrát fejleszti. Az aktív ta-

nulási formák sokfélesége lehetőséget teremt arra, hogy egy problémát a diák az interneten való 

kereséssel dolgozzon fel, ami nemcsak a digitális kompetenciát fejleszti, hanem gyakran az 

idegen nyelvi ismereteket is, amikor pedig elő kell adnia az eredményeket, akkor anyanyelvi 

kommunikációs képességeit kell használnia. A vetítéses bemutatók készítése, a rendezett kísér-

letezés és füzetvezetés az esztétikai tudatosság fejlesztésének terepe. A változatos óravezetés 



 

 

és a gyakorlatközeli tartalmak következtében a diákok megkedvelhetik a kémiát, ami termé-

szettudományos irányú pályaorientációt, mélyebb érdeklődést eredményezhet. Ez motivációt 

adhat a matematika tanulásához is. 

A gimnáziumba járó diákok többsége már képes az elvontabb fogalmak befogadására, és 

igényük is van rá, sőt örömöt okoz nekik az általános iskolában megismert anyagok tulajdon-

ságait magyarázó, logikus kapcsolatok felismerése. Ezért a gimnáziumi kémiatanulás a tantárgy 

belső logikája szerint építkezik, és ahhoz kapcsolja a gyakorlati ismereteket, így hozzájárul ah-

hoz, hogy a fizika, kémia, biológia és természetföldrajz tartárgyak egységes természettudomá-

nyos műveltséggé rendeződhessenek. E tantárgyak ugyanis sok ponton egymásra épülnek, je-

lenségeik, törvényszerűségeik egymásból magyarázhatók. A kémiai kötések ismeretében a ré-

szecskék szintjén magyarázhatók a fizikai tulajdonságok, míg a molekulák és a kémiai reakciók 

jellemzői sok biológiai folyamatot tesznek érthetőbbé. A szervetlen anyagok kémiai tulajdon-

ságainak ismerete sokat segít a természetföldrajzi jelenségek megértésében. A folyamatok 

mennyiségi leírásában pedig a matematikai ismereteket használjuk fel. 

A logikai kapcsolatok feltárása nem zárja ki, sőt kifejezetten igényli is, hogy a példák soka-

sága szorosan a mindennapi élethez kapcsolja ezeket a fogalmakat, folyamatokat.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák 

használatára is: a problémák tudatos azonosítására, a sejtések megvizsgálására, információke-

resésre, kísérletek tervezésére, objektív megfigyelésre, a folyamatok időbeli lefolyásának függ-

vényekkel való leírására, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára, kö-

vetkeztetések levonására. Mindezzel a kutatók és mérnökök munkamódszereit ismerik meg a 

tanulók, és ennek jelentős szerepe lehet a pályairányultság kialakulásában és a sikeres pályavá-

lasztásban. Ugyanakkor az aktív tanulási formáknak arra is lehetőséget kell adniuk, hogy a jobb 

képességű, természettudományos tárgyak iránt érdeklődő diákokon kívül a humán érdeklődé-

sűek is sikerélményekhez jussanak, az ő pozitív hozzáállásuk is kialakuljon, és folyamatosan 

fenntartható is legyen. Ennek nagyon jó módszere a csoportmunka, a különböző szintű projekt-

feladatok végzése, a gyakorlati kapcsolatok, képi megjelenítések megtalálása. A tanterv sikeres 

megvalósításának alapvető feltétele a tananyag feldolgozásának módszertani sokfélesége. 

Ismeretszerzési, -feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehető-

ségei, feladatai 

A tanterv a fejlesztési feladatok közül kiemelt hangsúllyal a következőket tartalmazza: 

 – a természettudományos megismerés módszereinek bemutatása, 

 – a kémiatanulás módszereinek bemutatása, a tanulási készség kialakítása, fejlesztése, 

 – tájékozódás az élő és az élettelen természetről, 

 – az egészséges életmód feltételeinek megismertetése, 

 – a környezetért érzett felelősségre nevelés, 

 – a hon- és népismeret, hazaszeretetre nevelés, kapcsolódás Európához, a világhoz, 

 – a kommunikációs kultúra fejlesztése, 

 – a harmonikusan fejlett ember formálása, 

 – a pályaorientáció, 

 – a problémamegoldó képesség, a kreativitás fejlesztése, 



 

 

 – döntésképes személyiségek fejlesztése, akik tárgyi ismereteik segítségével, képesek a lakó-

hely és az iskola közvetlen aktuális problémáinak, sajátos természeti adottságainak megis-

merése alapján véleményt formálni és cselekedni. 

A tanulók 

 – megfigyelőképességének és a fogalmak megalkotásán keresztül logikus gondolkodásmód-

jának fejlesztése, 

 – önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a megismert té-

nyek, összefüggések birtokában legyenek képesek következtetések levonására, ítéletalko-

tásra, 

 – életkori sajátosságaiknak megfelelően legyenek képesek a jelenségek közötti hasonlóságok 

és különbségek felismerésére, 

 – legyenek képesek arra, hogy gondolataikat szóban és írásban nyelvileg helyesen, világosan, 

szabatosan, a kémiai szakkifejezések helyes alkalmazásával fogalmazzák meg, 

 – ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat megol-

dani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit, 

 – tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket és 

folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat, 

 – használjanak modelleket, 

 – szerezzenek gyakorlottságot az információkutatásban, 

 – legyenek alkalmasak arra, hogy elméleti ismereteiket a mindennapok által felvetett kérdések 

megoldásában alkalmazzák, 

 – ismerjék fel az ismereteikhez kapcsolódó környezeti problémákat, ismereteik járuljanak 

hozzá személyiségük pozitív formálásához, 

 – tudják, hogy az egészség és a környezet épsége semmivel sem pótolható érték, 

 – legyenek tájékozottak arról, hogy a természettudomány fejlődése milyen szerepet játszik a 

társadalmi folyamatokban, a különböző népek, országok tudósai, kutatói egymásra épülő 

munkájának az eredménye, és e munkában jelentős szerepet töltenek be a magyar tudósok, 

kutatók is. 

Kompetenciák 

A kémia tantárgy a számítási feladatok révén hozzájárul a matematikai kompetencia fejlesz-

téséhez. Az információk feldolgozása lehetőséget ad a tanulók digitális kompetenciájának, esz-

tétikai-művészeti tudatosságának, kifejezőképességének, anyanyelvi és idegen nyelvi kommu-

nikációkészségnek, kezdeményezőképességének, szociális és állampolgári kompetenciájának 

fejlesztéséhez is. A kémiatörténet megismertetésével hozzájárul a tanulók erkölcsi neveléséhez, 

a magyar vonatkozások révén pedig a nemzeti öntudat erősítéséhez. Segíti az állampolgárságra 

és demokráciára nevelést, mivel hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok felnőtté válásuk után felelős 

döntéseket hozhassanak. A csoportmunkában végzett tevékenységek és feladatok lehetőséget 

teremtenek a demokratikus döntéshozatali folyamat gyakorlására. A kooperatív oktatási mód-

szerek a kémiaórán is alkalmat adnak az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztésére. 

A testi és lelki egészségre, valamint a családi életre nevelés érdekében a fiatalok megismerik a 

környezetük egészséget veszélyeztető leggyakoribb tényezőit. Ismereteket sajátítanak el a ve-

szélyhelyzetek és a káros függőségek megelőzésével, a családtervezéssel, és a gyermekválla-



 

 

lással kapcsolatban. A kialakuló természettudományos műveltségre alapozva fejlődik a média-

tudatosság. Elvárható a felelősségvállalás másokért, amennyiben a tanulóknak szerepet kell vál-

lalniuk a természettudományok és a technológia pozitív társadalmi szerepének, gazdasági vo-

natkozásainak megismertetésében, a kemofóbia és az áltudományos nézetek elleni harcban, to-

vábbá a csalók leleplezésében. A közoktatási kémiatanulmányok végére életvitelszerűvé kell 

válnia a környezettudatosságnak és a fenntarthatóságra törekvésnek. 

Értékelés 

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló 

absztrakciós, modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a 

jelenségek megfigyelése és a kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazás-

sal való leírását és értelmezését. Az értékelés kettős céljának megfelelően mindig meg kell ta-

lálni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. Fontos szerepet kell játszania 

az egyéni és csoportos önértékelésnek, illetve a diáktársak által végzett értékelésnek is.  

Formái: 

 – szóbeli felelet, 

 – feladatlapok értékelése, 

 – tesztek, dolgozatok osztályozása, 

 – rajzok készítése, 

 – modellek összeállítása, 

 – számítási feladatok megoldása, 

 – kísérleti tevékenység minősítése, 

 – kiselőadások tartása, 

 – munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

 – gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal tör-

ténő elismerése, 

 – poszter, plakát, prezentáció készítése előre megadott szempontok szerint, 

–  természetben tett megfigyelések, saját fényképek készítése kémiai anyagokról, jelenségek-

ről, üzem- és múzeumlátogatási tapasztalatok előadása. 

A kémia tanításának célja 

A kémia tanítás célja annak elérése, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésekor minden 

tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapművelt-

ség része. Ezért szükséges, hogy a tanulók tisztában legyenek a következőkkel: 

 az egész anyagi világot kémiai elemek, ezek kapcsolódásával keletkezett vegyületek és a 

belőlük szerveződő rendszerek építik fel; 

 az anyagok szerkezete egyértelműen megszabja fizikai és kémiai tulajdonságaikat; 

 a vegyipar termékei nélkül jelen civilizációnk nem tudna létezni; 

 a civilizáció fejlődésének hatalmas ára van, amely gyakran a háborítatlan természet szépsé-

geinek elvesztéséhez vezet, ezért törekedni kell az emberi tevékenység által okozott károk 

minimalizálására; 



 

 

 a kémia eredményeit alkalmazó termékek megtervezésére, előállítására és az ebből adódó 

környezetszennyezés minimalizálására csakis a jól képzett szakemberek képesek. 

Annak érdekében, hogy minden tanuló belássa a kémia tanulásának hasznát és hatékony 

védelmet kapjon az áltudományos nézetek, valamint a csalók ellen, az alábbi elveket kell kö-

vetni: 

 a kémia tanításakor a tanulók már meglévő köznapi tapasztalataiból, valamint a tanórákon 

lehetőleg együtt végzett kísérletekből kell kiindulni, és a gyakorlati életben is használható 

tudásra kell szert tenni; 

 a tanulóknak meg kell ismerni, meg kell érteni és a legalapvetőbb szinten alkalmazni is kell 

a természettudományos vizsgálati módszereket. 

 

Fejlesztési követelmények: 

A tanulóknak 

 el kell sajátítaniuk a megfelelő biztonsági-technikai eljárásokat, manuális készségeket; 

 el kell tudniuk különíteni a megfigyelést a magyarázattól; 

 meg kell tudniuk különböztetni a magyarázat szempontjából lényeges és lényegtelen ta-

pasztalatokat; 

 érteniük kell a természettudományos gondolkozás és kísérletezés alapelveit és módszereit; 

 érteniük kell, hogy a modell a valóság számunkra fontos szempontok szerinti megjelení-

tése; 

 érteniük kell, hogy ugyanazt a valóságot többféle modellel is meg lehet jeleníteni; 

 minél több olyan anyag tulajdonságaival kell megismerkedniük, amelyekkel a hétközna-

pokban is találkozhatnak, ezért célszerű a felhasznált anyagokat „háztartási-konyhai” cso-

magolásban bemutatni, és ezekkel kísérleteket végezni; 

 korszerű háztartási, egészségvédelmi, életviteli, fogyasztóvédelmi, energiagazdálkodási és 

környezetvédelemi ismeretekre kell szert tenniük; 

 a kémiával kapcsolatos vitákon, beszélgetéseken, saját környezetük kémiai vonatkozású 

jelenségeinek, folyamatainak, illetve környezetvédelmi problémáinak tanulmányozására 

irányuló vizsgálatokban és projektekben kell részt venniük. 

 

A fizika, kémia és biológia fogalmainak kiépítése tudatosan, tantárgyanként logikus sor-

rendbe szervezve és a három tantárgy által összehangolt módon történik. Az egységes általános 

műveltség kialakulása érdekében utalni kell a kémiatananyag történeti vonatkozásaira, és a más 

tantárgyakban elsajátított tudáselemekre is.  

A tankönyvválasztás szempontjai 

A szakmai munkaközösségek a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő 

szempontokat veszik figyelembe:  

– a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének;  

– a taneszköz legyen jól tanítható a helyi tantervben meghatározott, a kémia tanítására rendel-

kezésre álló órakeretben; 

– a taneszköz segítségével a kémia kerettantervben megadott fogalomrendszer jól megtanul-

ható, elsajátítható legyen 



 

 

– a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fejlesz-

tésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz állapotának 

megóvására; 

– a taneszköz segítséget nyújtson a megfelelő kémiai szemlélet kialakítsához, ábraanyagával 

támogassa, segítse a tanári demonstrációs és a tanulói kísérletek megértését, rögzítését; 

Előnyben kell részesíteni azokat a taneszközöket:  

– amelyek több éven keresztül használhatók;  

– amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

– amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. munka-

füzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

– amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az órai 

munkát feladatokkal, videókkal és egyéb kiegészítő oktatási segédletekkel; 

– amelyekhez biztosított a lehetőség olyan digitális hozzáférésre, amely segíti a diákok ott-

honi tanulását az interneten elérhető tartalmakkal; 

 

A tantárgy óraterve 

 9.  

évfolyam 

10. évfolyam 

Heti óraszám 2 2 

Évfolyamok óraszáma 72 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. évfolyam 
 



 

 

Témakör Összes 

óra 

Új 

anyag 

Gyakorlat Összefogla-

lás 

Dolgozat 

Atomszerkezet 5 4 1 0  

1 Kémiai kötések 10 7 1 1 

Anyagi rend-

szerek 
9 6 1 1 1 

Kémiai reak-

ciók 
17 11 3 1 2 

Elektrokémia 7 5 1 0 1 

H,nemesgázok, 

halogének 
7 7 0 0  

 

1 Oxigéncsoport 11 8 1 1 

Nitrogéncso-

port 
6 5 0 0 1 

összesen 72 53 8 4 7 
 

 

Tematikai egység A kémia és az atomok világa 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 

vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, mo-

láris tömeg. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme. 

Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a jelensé-

gek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és felhasz-

nálási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris tömeg 

fogalmának használata. A kémiai elemek fizikai és kémiai tulajdonságai 

periodikus váltakozásának értelmezése, az elektronszerkezettel való 

összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak magyarázata-

kor. 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémia mint természettudomány 

A kémia és a kémikusok szerepe  

az emberi civilizáció megteremté-

sében és fenntartásában. Megfi-

gyelés, rendszerezés, modellalko-

tás, hipotézis, a vizsgálatok meg-

Az alapvető kémiai ismeretek hi-

ánya által okozott veszélyek meg-

értése. 

M1: Ötletbörze, megbeszélés és 

vita az előzetes ismeretek előhí-

vására, rendszerezésére. Pl. no-

Fizika: kísérletezés, 

mérés, mérési hiba. 

 

Fizika, biológia-egész-

ségtan: a természettu-

dományos gondolko-

                                                           
 1 Az „M” betűk után szereplő felsorolások csak ajánlások, ötletek és választható lehetőségek az adott 
téma feldolgozására. 
 



 

 

tervezése (kontrolkísérlet, refe-

renciaanyag), elvégzése és kiérté-

kelése (mérési hiba, reprodukál-

hatóság), az eredmények publiká-

lása és megvitatása. 

vellaírás: „Mi történne, ha hol-

napra mindenki elfelejtené a ké-

miát?” Analógiák keresése mo-

dell és valóság kapcsolatára. 

Áltudományos nézetek és reklá-

mok gyűjtése, közös jellemzőik 

meghatározása. 

dás és a természettudo-

mányos megismerés 

módszerei. 

Az atomok és belső szerkezetük. 

Az anyag szerkezetéről alkotott 

elképzelések változása: atom 

(Dalton), elektron (J. J. Thom-

son), atommag (Rutherford), 

elektronhéjak (Bohr). A proton, 

neutron és elektron relatív tö-

mege, töltése. Rendszám, tömeg-

szám, izotópok. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár) és al-

kalmazási területei (Hevesy 

György, Szilárd Leó, Teller Ede). 

Elektrosztatikus vonzás és taszí-

tás az atomban. Alapállapot és 

gerjesztett állapot. Párosított és 

párosítatlan elektronok, jelölésük.  

A részecskeszemlélet megerősí-

tése. 

M: Térfogatcsökkenés alkohol és 

víz elegyítésekor és ennek model-

lezése. Dalton gondolatmeneté-

nek bemutatása egy konkrét pél-

dán. Számítógépes animáció a 

Rutherford-féle szórási kísérlet-

ről. Műszerekkel készült felvéte-

lek az atomokról. Lehetőségek az 

elektronszerkezet részletesebb 

megjelenítésére. Lángfestés. In-

formációk a tűzijátékokról, gyö-

kökről, „antioxidánsokról”, az 

elektron hullámtermészetéről 

(Heisenberg és Schrödinger). 

Fizika: atommodellek, 

színképek, elektronhéj, 

tömeg, elektromos töl-

tés, Coulomb-törvény, 

erő, neutron, radioakti-

vitás, felezési idő, su-

gárvédelem, magreak-

ciók, energia, atom-

energia. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: II. világháború, a 

hidegháború. 

A periódusos rendszer és az 

anyagmennyiség 

Az elemek periodikusan változó 

tulajdonságainak elektronszerke-

zeti okai, a periódusos rendszer 

(Mengyelejev): relatív és moláris 

atomtömeg, rendszám = protonok 

száma illetve elektronok száma; 

csoport = vegyértékelektronok 

száma; periódus = elektronhéjak 

száma. Nemesgáz-elektronszer-

kezet, elektronegativitás (EN). 

A relatív és moláris atomtömeg, 

rendszám, elektronszerkezet és 

reakciókészség közötti összefüg-

gések megértése és alkalmazása. 

M: Az azonos csoportban lévő 

elemek tulajdonságainak összeha-

sonlítása és az EN csoportokon és 

periódusokon belüli változásának 

szemléltetése kísérletekkel (pl. a 

Na, K, Mg és Ca vízzel való reak-

ciója). 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: eredő erő, 

elektromos vonzás, ta-

szítás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természettudományos vizsgálati módszerek, áltudomány, proton, neutron, 

elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris 

atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, 

nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás. 

 

Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris 

tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek 

képletei. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése. A mo-

lekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák polari-

tását meghatározó tényezők, valamint a molekulapolaritás és a másod-

lagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert szilárd 

anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok szerke-

zete, tulajdonságai és felhasználása közötti összefüggések alkalmazása. 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, tö-

rekvés a nemesgáz-elektronszer-

kezet elérésére. Az EN döntő sze-

repe az elsődleges kémiai kötések 

és másodlagos kölcsönhatások ki-

alakulásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a 

felhasználás közötti összefüggé-

sek alkalmazása. 

M: Információk a nemesgázokról. 

Kísérletek az atomos és a moleku-

láris oxigén reakciókészségének 

összehasonlítására. Gyakorlati 

példák keresése az egyes anyagok 

fizikai, illetve kémiai tulajdonsá-

gai és felhasználási lehetőségei 

között. 

 

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy 

EN-különbség esetén. Az ionos 

kötés, mint erős elektrosztatikus 

kölcsönhatás, és ennek következ-

ményei. 

Ionvegyületek képletének szer-

kesztése. 

M: Kísérletek ionos vegyületek 

képződésére. Animációk az ion-

vegyületek képződésekor történő 

elektronátadásról. Ionos vegyüle-

tek és csapvíz elektromos vezeté-

sének vizsgálata. 

Biológia-egészségtan: 

az idegrendszer műkö-

dése. 

 

Fizika: elektrosztatikai 

alapjelenségek, áram-

vezetés. 

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú 

atomok között. Delokalizált elekt-

ronok, elektromos és hővezetés, 

olvadáspont és mechanikai tulaj-

donságok. 

A fémek közös tulajdonságainak 

értelmezése a fémrács jellemzői 

alapján. 

M: Animációk és kísérletek a fé-

mek elektromos vezetéséről. 

Fizika: hővezetés, ol-

vadáspont, forráspont, 

áramvezetés. 

Vizuális kultúra: ková-

csoltvas kapuk, éksze-

rek. 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, kö-

téspolaritás. Kötési energia, kö-

téshossz. Atomrácsos anyagok 

makroszkópikus tulajdonságai és 

felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az 

EN-különbség alapján. 

M: Animációk a kovalens kötés 

kialakulásáról. Információk az 

atomrácsos anyagok felhasználá-

sáról. 

Fizika: energiamini-

mum. 

 

Fizika, matematika: 

vektorok. 

Molekulák 

Molekulák képződése, kötő és 

nemkötő elektronpárok. Összeg-

képlet és szerkezeti képlet. A mo-

lekulák alakja. A molekulapolari-

tás. 

Molekulák alakjának és polaritá-

sának megállapítása. 

M: Hagyományos és számítógé-

pes molekulamodellek megtekin-

tése és készítése. A molekulák 

összegképletének kiszámítása a 

Fizika: töltések, pólu-

sok. 



 

 

tömegszázalékos elemösszetétel-

ből. 

Másodrendű kötések és a moleku-

larács 

Másodrendű kölcsönhatások 

tiszta halmazokban. A hidrogén-

kötés szerepe az élő szervezetben. 

A „hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv és a molekularácsos anya-

gok fizikai tulajdonságainak 

anyagszerkezeti magyarázata. A 

molekulatömeg és a részecskék 

közötti kölcsönhatások kapcsolata 

a fizikai tulajdonságokkal, illetve 

a felhasználhatósággal. 

Tendenciák felismerése a másod-

rendű kölcsönhatásokkal jelle-

mezhető molekularácsos anyagok 

fizikai tulajdonságai között. 

M: Kísérletek a másodrendű köté-

sek fizikai tulajdonságokat befo-

lyásoló hatásának szemléltetésére 

(pl. különböző folyadékcsíkok pá-

rolgási sebességének összehason-

lítása). A „zsíroldékony”, „víz-

oldékony” és „kettős oldékony-

ságú” anyagok molekulapolaritá-

sának megállapítása. 

Fizika: energia és mér-

tékegysége, forrás, for-

ráspont, töltéseloszlás, 

tömegvonzás. 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, töltése 

és térszerkezete. A mindennapi 

élet fontos összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó ve-

gyületek képletének szerkesztése. 

M: Összetett ionokat tartalmazó 

vegyületek előfordulása a termé-

szetben és felhasználása a háztar-

tásban: ismeretek felidézése és 

rendszerezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, 

kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, mole-

kulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, ösz-

szetett ion. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok tö-

ménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, 

kristályosodás, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve kol-

loid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése az 

élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és az oz-

mózis értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. Az 

oldhatóság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség-

koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. Te-

lített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-vál-



 

 

tozások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető folyamatok-

ként. 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az anyagi rendszerek és csoporto-

sításuk 

A rendszer és környezte, nyílt és 

zárt rendszer. A kémiailag tiszta 

anyagok, mint egykomponensű, a 

keverékek, mint többkomponensű 

homogén, illetve heterogén rend-

szerek. 

Ismert anyagi rendszerek és válto-

zások besorolása a megismert tí-

pusokba. 

M: Gyakorlati életből vett példák 

keresése különböző számú kom-

ponenst és fázist tartalmazó rend-

szerekre. 

Fizika: halmazállapo-

tok, a halmazállapot-

változásokat kísérő 

energiaváltozások, 

belső energia, hő, álla-

potjelzők: nyomás, hő-

mérséklet, térfogat. 

Halmazállapotok és halmazálla-

pot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

halmazállapot-változásainak 

anyagszerkezeti értelmezése. 

Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot 

megadása az anyagot alkotó ré-

szecskék és kölcsönhatásaik alap-

ján. 

M: Számítógépes animációk a 

halmazállapot-változások model-

lezésére. Gyakorlati pl. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások: pl. „El-

tűnik, mint a kámfor”; 

Móra Ferenc: Kincske-

reső kisködmön. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avo-

gadro törvénye, moláris térfogat, 

abszolút, illetve relatív sűrűség és 

gyakorlati jelentőségük. Gázok 

diffúziója. Gázelegyek összetéte-

lének megadása, robbanási határ-

értékek. 

A gázok moláris térfogatával és 

relatív sűrűségével, a gázelegyek 

összetételével kapcsolatos számo-

lások. 

M: A gázok állapotjelzői közötti 

összefüggések szemléltetése (pl. 

fecskendőben). Gázok diffúziójá-

val kapcsolatos kísérletek (pl. az 

ammónia- és a hidrogén-klorid-

gáz). Átlagos moláris tömegek ki-

számítása. 

Biológia-egészségtan: 

légzési gázok, szén-di-

oxid-mérgezés. 

 

Fizika: sűrűség, Cel-

sius- és Kelvin-skála, 

állapotjelző, gáztörvé-

nyek, kinetikus gáz-

modell. 

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a 

másodrendű kötések erősségének 

kapcsolata a forrásponttal; a for-

ráspont nyomásfüggése. Oldódás, 

oldódási sebesség, oldhatóság. Az 

oldódás és kristályképződés; telí-

tett és telítetlen oldatok. Az ol-

dáshő. Az oldatok összetételének 

megadása (tömeg- és térfogatszá-

zalék, anyagmennyiség-koncent-

ráció). Adott töménységű oldat 

készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. 

Egyszerű számolási feladatok 

megoldása az oldatokra vonat-

kozó összefüggések alkalmazásá-

val. 

M: A víz forráspontja nyomás-

függésének bemutatása. Modell-

kísérletek endoterm, illetve exo-

term oldódásra, valamint kristály-

kiválásra (pl. önhűtő poharakban, 

kézmelegítőkben). Kísérletek és 

gyakorlati példák gyűjtése az oz-

mózis jelenségére (gyümölcsök 

megrepedése esőben, tartósítás 

sózással, kandírozással, hajótöröt-

tek szomjhalála). 

Biológia-egészségtan: 

diffúzió, ozmózis. 

 

Fizika: hő és mérték-

egysége, hőmérséklet 

és mértékegysége, a 

hőmérséklet mérése, 

hőleadás, hőfelvétel, 

energia. 

 

Matematika: százalék-

számítás, aránypárok. 



 

 

Szilárd anyagok 

Kristályos és amorf szilárd anya-

gok; a részecskék rendezettsége. 

M: Kristályos anyagok olvadásá-

nak és amorf anyagok lágyulásá-

nak megkülönböztetése kísérle-

tekkel. 

Fizika: harmonikus 

rezgés, erők egyensú-

lya, áramvezetés. 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdon-

ságai, fajtái és gyakorlati jelentő-

sége. Kolloidok stabilizálása és 

megszüntetése, háztartási és kör-

nyezeti vonatkozások. Az ad-

szorpció jelensége és jelentősége. 

Kolloid rendszerek az élő szerve-

zetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek 

alkalmazása a gyakorlatban. 

M: Különféle kolloid rendszerek 

létrehozása és vizsgálata. Ad-

szorpciós kísérletek és kromato-

gráfia. Információk a szmogról, a 

ködgépekről, a szagtalanításról, a 

széntablettáról, a gázálarcokról, a 

nanotechnológiáról. 

Biológia-egészségtan: 

biológiailag fontos 

kolloidok, fehérjék. 

 

Fizika: nehézségi erő. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, 

endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, old-

hatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis, kristályos és 

amorf anyag. 

 

Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, tömegmegmaradás törvé-

nye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, kö-

zömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, vasgyár-

tás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 

egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti össze-

függés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a reakcióhő 

értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség értelme-

zése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet befo-

lyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv alkal-

mazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis re-

akciók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A sa-

vak és bázisok erősségének magyarázata az elektrolitikus disszociáció-

jukkal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az oxidációról szóló 

magyarázatok történeti változásának megértése. Az oxidációs szám fo-

galma, kiszámításának módja és használata redoxireakciók egyenletei-

nek rendezésekor. Az oxidálószer és a redukálószer fogalma és alkalma-

zása gyakorlati példákon. A redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük 

vizsgálata. 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A kémiai reakciók feltételei és a 

kémiai egyenlet 

Kémiai egyenletek rendezése 

készségszinten. Egyszerű 

sztöchiometriai számítások. 

Biológia-egészségtan: 

aktiválási energia.  

 



 

 

A kémiai reakciók és lejátszódá-

suk feltételei, aktiválási energia, 

aktivált komplex. A kémiai 

egyenlet felírásának szabályai, a 

megmaradási törvények, 

sztöchiometria. 

M: Az aktiválási energia szerepé-

nek bemutatása kísérletekkel. Re-

akciók szilárd anyagok között és 

oldatban. Információk a Davy-

lámpa működéséről, az atomhaté-

konyságról mint a „zöld kémia” 

alapelvéről. 

Fizika: hőmérséklet, 

mozgási energia, ru-

galmatlan ütközés, 

lendület, ütközési 

energia, megmaradási 

törvények. 

 

Matematika: száza-

lékszámítás. 

A kémiai reakciók energiaviszo-

nyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termo-

kémiai egyenlet. Hess tétele. A 

kémiai reakciók hajtóereje az 

energiacsökkenés és a rendezett-

ségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a háztar-

tásokban. Az energiafajták átala-

kítását kísérő hőveszteség értel-

mezése. 

Az energiamegmaradás törvényé-

nek alkalmazása a kémiai reakci-

ókra. 

M: Folyamatok ábrázolása ener-

giadiagramon (pl. a mészégetés, 

mészoltás és a mész megkötése 

mint körfolyamat). Egyes tüzelő-

anyagok fűtőértékének összeha-

sonlítása, gázszámlán található 

mennyiségi adatok értelmezése. 

Biológia-egészségtan: 

ATP, lassú égés, a bio-

kémiai folyamatok 

energiamérlege. 

 

Fizika: a hő és a belső 

energia, II. főtétel, 

energiagazdálkodás, 

környezetvédelem. 

 

Matematika: művele-

tek negatív előjelű 

számokkal. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és 

szabályozása a háztartásban és az 

iparban. A reakciósebesség füg-

gése a hőmérséklettől, illetve a 

koncentrációtól, katalizátorok. 

Kémiai reakciók sebességének be-

folyásolása a gyakorlatban. 

M: A reakciósebesség befolyáso-

lásával kapcsolatos kísérletek ter-

vezése. Információk a gépkocsik-

ban lévő katalizátorokról, az enzi-

mek alkalmazásáról. 

Biológia-egészségtan: 

az enzimek szerepe. 

 

Fizika: mechanikai se-

besség. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi 

állapot kialakulásának feltételei 

és jellemzői. A tömeghatás törvé-

nye. A Le Châtelier–Braun-elv és 

a kémiai egyensúlyok befolyáso-

lásának lehetőségei, ezek gyakor-

lati jelentősége. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban 

lévő rendszerre gyakorolt külső 

hatás következményeinek megál-

lapítása konkrét példákon. 

M: Információk az egyensúly di-

namikus jellegének kimutatásáról 

(Hevesy György). A kémiai 

egyensúly befolyásolását szemlél-

tető kísérletek, számítógépes szi-

muláció. 

Biológia-egészségtan: 

homeosztázis, ökoló-

giai és biológiai 

egyensúly. 

 

Fizika: egyensúly, 

energiaminimumra 

való törekvés, a folya-

matok iránya, a termo-

dinamika II. főtétele. 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma 

Brønsted szerint, sav-bázis párok, 

kölcsönösség és viszonylagosság. 

A savak és bázisok erőssége. Lú-

gok. Savmaradék ionok. A pH és 

az egyensúlyi oxóniumion, illetve 

hidroxidion koncentráció össze-

A sav-bázis párok felismerése és 

megnevezése. 

M: Erős és gyenge savak és bázi-

sok vizes oldatainak páronkénti 

elegyítése, a reagáló anyagok sze-

repének megállapítása. Kísérletek 

virág- és zöldségindikátorokkal. 

Saját tervezésű pH-skála készítése 

és használata anyagok pH-jának 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid oldó-

dása , sav-bázis reak-

ciók az élő szervezet-

ben, kiválasztás, a 

testfolyadékok kém-

hatása, a zuzmók mint 

indikátorok, a savas 



 

 

függése. A pH változása hígítás-

kor és töményítéskor. A sav-bázis 

indikátorok működése. Közöm-

bösítés és semlegesítés, sók. Sóol-

datok pH-ja, hidrolízis. Teendők 

sav-,illetvelúgmarás esetén. 

meghatározására. Információk a 

testfolyadékok pH-járól, a „lúgosí-

tás”-ról, mint áltudományról. 

Semlegesítéshez szükséges erős 

sav, illetve lúg anyagmennyiségé-

nek számítása. 

eső hatása az élővi-

lágra. 

Matematika: logarit-

mus. 

Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fo-

galma oxigénátmenet, illetve 

elektronátadás alapján. Az oxidá-

ciós szám és kiszámítása. Az 

elektronátmenetek és az oxidációs 

számok változásainak összefüg-

gései redoxireakciókban. Az oxi-

dálószer és a redukálószer értel-

mezése az elektronfelvételre és -

leadásra való hajlam alapján, köl-

csönösség és viszonylagosság.  

Egyszerű redoxiegyenletek rende-

zése az elektronátmenetek alapján, 

egyszerű számítási feladatok meg-

oldása. Az oxidálószer, illetve a 

redukálószer megnevezése redo-

xireakciókban. 

M: Redoxireakciókon alapuló kí-

sérletek (pl. magnézium égése, re-

akciója sósavval, illetve réz(II)-

szulfát-oldattal). Oxidálószerek és 

redukálószerek hatását bemutató 

kísérletek. Információk a puskapor 

és a robbanószerek történetéről, az 

oxidálószerek (hipó, hiperman-

gán) és a redukálószerek (kén-di-

oxid, borkén) fertőtlenítő hatásá-

ról. Kísérlettervezés: oxidálószer-

ként vagy redukálószerként visel-

kedik-e a hidrogén-peroxid egy 

adott reakcióban? 

Biológia-egészségtan: 

biológiai oxidáció, 

redoxireakciók az élő 

szervezetben. 

 

Fizika: a töltések 

nagysága, előjele, töl-

tésmegmaradás. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: tűzgyújtás, 

tűzfegyverek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 

tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 

reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 

egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH, 

hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, oxidáló-

szer, redukálószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közötti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások 

működési elvének megismerése, helyes használatuk elsajátítása. Az 

elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. A 

galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való gyűj-

tése. 

 

 



 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási 

hajlam). A redoxifolyamatok irá-

nya. Fémes és elektrolitos veze-

tés. 

A reakciók irányának meghatáro-

zása fémeket és fémionokat tar-

talmazó oldatok között. 

M: Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag táro-

lása, változása levegőn, reakciók 

egymás ionjaival, savakkal, víz-

zel. 

Biológia-egészségtan: 

ingerületvezetés. 

 

Fizika: galvánelem, so-

ros és párhuzamos kap-

csolás, elektromotoros 

erő. 

Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) 

felépítése és működése, anód- és 

katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a stan-

dardpotenciál. Standard hidrogén-

elektród. Elektromotoros erő. A 

galvánelemekkel kapcsolatos kör-

nyezeti problémák. 

Különféle galvánelemek pólusai-

nak megállapítása. 

M: Daniell-elem készítése, a só-

híd, illetve a diafragma szerepe. 

Két különböző fém és gyümöl-

csök felhasználásával készült gal-

vánelemek. Információk Galvani 

és Volta kísérleteiről, az egyes 

galvánelemek összetételéről, a tü-

zelőanyag-cellákról. 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galván-

elemek felépítésének és működé-

sének összehasonlítása. Ionván-

dorlás. Anód és katód az elektro-

lízis esetén. Oldat és olvadék 

elektrolízise. Az elektrolízis gya-

korlati alkalmazásai. 

Akkumulátorok szabályos feltöl-

tése. 

M: Ismeretek a ma használt gal-

vánlemekről és akkumulátorok-

ról, felirataik tanulmányozása. 

Elektrolízisek (pl. cink-jodid-ol-

dat), a vízbontó-készülék műkö-

dése. Információk a klóralkáli-

ipar higanymentes technológiái-

ról. A Faraday-törvények haszná-

lata számítási feladatokban, pl. 

alumíniumgyártás esetén. 

Fizika: feszültség, 

Ohm-törvény, ellenál-

lás, áramerősség, elekt-

rolízis. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív hulla-

dékgyűjtés, galvanizálás. 

 

 

Tematikai egység A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

Izotóp, magfúzió, diffúzió, nemesgáz-elektronszerkezet, reakciókész-

ség, az oldhatóság összefüggése a molekulaszerkezettel, apoláris és 

poláris molekula, redukálószer, oxidálószer, sav. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik szerkezete és 

tulajdonságai közötti összefüggések megértése, előfordulásuk és min-

dennapi életben betöltött szerepük magyarázata tulajdonságaik alap-

ján. Az élettani szempontból jelentős különbségek felismerése az ele-

mek és azok vegyületei között. A veszélyes anyagok biztonságos hasz-

nálatának gyakorlása a halogén elemek és vegyületeik példáján.  



 

 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

A szervetlen kémia tárgya 

A szervetlen elemek és vegyüle-

tek jellemzésének szempontrend-

szere. 

Elemek gyakorisága a Földön és a 

világegyetemben. 

Az elemek és vegyületek jellem-

zéséhez használt szempontrend-

szer használata. 

M: Képek vagy filmrészlet csilla-

gokról, bolygókról, diagramok az 

elemgyakoriságról. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

 

Fizika: fizikai tulaj-

donságok és a halmaz-

szerkezet,  

 

atommag-stabilitás. 

Hidrogén 

Atomos állapotban egy párosítat-

lan elektron (stabilis oxidációs 

száma: +1) megfelelő katalizátor-

ral jó redukálószer. Nagy elektro-

negativitású atomok (oxigén, nit-

rogén, klór) molekuláris állapot-

ban is oxidálják. Kicsi, apoláris 

kétatomos molekulák, alacsony 

forráspont, kis sűrűség, nagy dif-

fúziósebesség. Előállítás. 

A médiában megjelenő informá-

ciók elemzése, kritikája, megala-

pozott véleményalkotás (pl. a 

„vízzel hajtott autó” téveszméjé-

nek kapcsán). 

M: A hidrogén laboratóriumi elő-

állítása, durranógáz-próba, égése, 

redukáló hatása réz(II)-oxiddal, 

diffúziója. Információk a hidro-

génbombáról, a nehézvízről és 

felhasználásáról, a Hindenburg 

léghajó katasztrófájáról, a hidro-

génalapú tüzelőanyag-cellákról. 

Fizika: hidrogén-

bomba, magfúzió, a tö-

megdefektus és az 

energia kapcsolata. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: II. világhá-

ború, a Hindenburg 

léghajó katasztrófája. 

Nemesgázok 

Nemesgáz-elektronszerkezet, kis 

reakciókészség. Gyenge diszper-

ziós kölcsönhatás, alacsony for-

ráspont, kis sűrűség, rossz vízold-

hatóság. Előfordulás. Felhaszná-

lás. 

A tulajdonságok és a felhasználás 

kapcsolatának felismerése. 

M: Héliumos léggömb vagy héli-

umos léghajóról készült film be-

mutatása. Argon védőgázas cso-

magolású élelmiszer bemutatása. 

Információk a keszonbetegségről, 

az egyes világítótestekről (Just 

Sándor, Bródy Imre), a levegő 

cseppfolyósításáról, a háttérsu-

gárzásról, a sugárterápiáról. 

Fizika: magfúzió, hát-

térsugárzás, fényforrá-

sok. 

Halogének 

Atomjaikban egy elektronnal ke-

vesebb van a nemesgázokénál, 

legstabilisabb oxidációs szám:  

(-1), oxidáló (mérgező) hatás a 

csoportban lefelé az EN-sal csök-

ken. Kétatomos apoláris moleku-

lák, rossz (fizikai) vízoldhatóság. 

Jellemző halmazállapotaik, a jód 

A halogének és a halogenidek 

élettani hatása közötti nagy kü-

lönbség okainak megértése. 

M: A klór előállítása (fülke alatt 

vagy az udvaron) hipó és sósav 

összeöntésével. Bróm bemuta-

tása, kioldása brómos vízből ben-

zinnel. Információk Semmelweis 

Ignácról, a hipó összetételéről, 

Fizika: az energiafaj-

ták egymásba való át-

alakulása, elektrolízis. 



 

 

szublimációja. Reakcióik vízzel, 

fémekkel, hidrogénnel, más halo-

genidekkel. Előfordulás: halogen-

idek. Előállítás. Felhasználás. 

felhasználásáról és annak veszé-

lyeiről, a halogénizzókról, a 

jódoldatok összetételéről és fel-

használásáról (pl. fertőtlenítés, a 

keményítő kimutatása). 

Nátium-klorid 

Stabil, nemesgáz-elektronszerke-

zetű ionok, kevéssé reakcióképes. 

Ionrács, magas olvadáspont, jó 

vízoldhatóság, fehér szín. Előfor-

dulás. Felhasználás. 

Élelmiszerek sótartalmával, a 

napi sóbevitellel kapcsolatos szá-

mítások, szemléletformálás. 

M: Információk a jódozott sóról, 

a fiziológiás sóoldatról, a túlzott 

sófogyasztásról (a magas vérnyo-

más rizikófaktora), az útsózás elő-

nyös és káros hatásairól. 

Földrajz: sóbányák. 

 

Hidrogén-klorid 

Poláris molekula, vízben disszo-

ciál, vizes oldata a sósav. Reak-

ciói különböző fémekkel. Előfor-

dulás. Előállítás. Felhasználás. 

 

A gyomorsav sósavtartalmával és 

gyomorégésre alkalmazott szóda-

bikarbóna mennyiségével, vala-

mint a belőle keletkező szén-di-

oxid térfogatával, illetve vízkőol-

dók savtartalmával kapcsolatos 

számítások. 

M: Klór-durranógáz, sósav-szö-

kőkút bemutatása. 

 

Biológia-egészségtan: 

gyomornedv. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Diffúzió, égés és robbanás, redukálószer, nemesgáz-elektronszerkezet, re-

akciókészség, relatív sűrűség, veszélyességi szimbólum, fertőtlenítés, eré-

lyes oxidálószer, fiziológiás sóoldat, szublimáció. 

 

Tematikai egység Az oxigéncsoport és elemeinek vegyületei 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Kétszeres kovalens kötés, sav, só, oxidálószer, oxidációs szám. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oxigéncsoport elemeinek és vegyületeinek szerkezete, összetétele, 

tulajdonságai és felhasználása közötti kapcsolatok megértése és alkal-

mazása. Az oxigén és a kén eltérő sajátságainak, a kénvegyületek sok-

féleségének magyarázata. A környezeti problémák iránti érzékenység 

fejlesztése. Tudomány és áltudomány megkülönböztetése. 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Oxigén 

2 elektron felvételével nemesgáz 

elektronszerkezetű, nagy EN, sta-

bilis oxidációs száma (-2), oxidá-

lószer. Kis, kétatomos apoláris 

molekulák, gáz, vízoldhatósága 

Környezet- és egészségtudatos 

magatartás, médiakritikus attitűd. 

M: Az oxigén előállítása, egy-

szerű kimutatása. Oxigénnel és le-

vegővel felfújt PE-zacskók ége-

tése. Az oxigén vízoldhatóságá-

nak hőmérsékletfüggését mutató 

Biológia-egészségtan: 

légzés és fotoszintézis 

kapcsolata. 

 

Földrajz: a légkör szer-

kezete és összetétele. 



 

 

rossz. Szinte minden elemmel re-

agál (oxidok, hidroxidok, oxosa-

vak és sóik). Előállítás. Felhasz-

nálás. 

Ózon 

Molekulájában nem érvényesül az 

oktettszabály, bomlékony, nagy 

reakciókészség, erős oxidálószer, 

mérgező gáz. A magaslégkörben 

hasznos, a földfelszín közelében 

káros. Előállítás. Felhasználás. 

grafikon elemzése. Információk 

az „oxigénnel dúsított” vízről (ál-

tudomány, csalás), a vizek hő-

szennyezéséről, az ózon magas-

légkörben való kialakulásáról és 

bomlásáról (freonok, spray-k), a 

napozás előnyeiról és hátrányai-

ról, a felszínközeli ózon veszélye-

iről (kapcsolata a kipufogógázok-

kal, fotokémiai szmog, fénymáso-

lók, lézernyomtatók). 

Víz 

Poláris molekulái között hidro-

génkötések, magas olvadáspont 

és forráspont, nagy fajhő és felü-

leti feszültség (Eötvös Loránd), a 

sűrűség függése a hőmérséklettől. 

Poláris anyagoknak jó oldószere. 

Redoxi- és sav-bázis reakciókban 

betöltött szerepe. 

 

Hidrogén-peroxid 

Az oxigén oxidációs száma nem 

stabilis (-1), bomlékony, oxidáló-

szer és redukálószer is lehet. Fel-

használás. 

Az ivóvízre megadott egészség-

ügyi határértékek értelmezése, ez-

zel kapcsolatos számolások, a víz-

szennyezés tudatos minimalizá-

lása. 

M: Pl. novellaírás: „Háborúk a 

tiszta vízért”. A H2O2 bomlása ka-

talizátorok hatására, oxidáló- és 

redukáló hatásának bemutatása, 

hajtincs szőkítése. Információk az 

ásványvizekről és gyógyvizekről 

(Than Károly), a szennyvíztisztí-

tásról, a házi víztisztító berende-

zésekről, a H2O2 fertőtlenítőszer-

ként (Hyperol, Richter Gedeon) és 

rakétahajtóanyagként való alkal-

mazásáról. 

Biológia-egészségtan: 

a víz az élővilágban. 

 

Fizika: a víz különle-

ges tulajdonságai, a hő-

tágulás és szerepe a ter-

mészeti és technikai 

folyamatokban. 

 

Földrajz: a Föld víz-

készlete, és annak 

szennyeződése. 

Kén 

Az oxigénnél több elektronhéj, ki-

sebb EN, nagy molekuláiban egy-

szeres kötések, szilárd, rossz víz-

oldhatóság. Égése. Előfordulás. 

Felhasználás. 

 

Hidrogén-szulfid és sói 

Nincs hidrogénkötés, vízben ke-

véssé oldódó, mérgező gáz. A kén 

oxidációs száma (-2), redukáló-

szer, gyenge sav, sói: szulfidok. 

 

Kén-dioxid, kénessav és sói 

A kén oxidációs száma (+4), re-

dukálószerek, mérgezők. Vízzel 

kénessav, sói: szulfitok. 

 

Kén-trioxid, kénsav és sói 

A kén oxidációs száma (+6). Kén-

A kén és szén égésekor keletkező 

kén-dioxid térfogatával, a levegő 

kén-dioxid tartalmával, az akku-

mulátorsav koncentrációjával 

kapcsolatos számolások. 

M: Kén égetése, a keletkező kén-

dioxid színtelenítő hatásának ki-

mutatása, oldása vízben, a kelet-

kezett oldat kémhatásának vizsgá-

lata. Különböző fémek oldódása 

híg és tömény kénsavban. Infor-

mációk a kőolaj kéntelenítéséről, 

a záptojásszagról, a kén-hidrogé-

nes gyógyvíz ezüstékszerekre 

gyakorolt hatásáról, a szulfidos 

ércekről, a kén-dioxid és a szulfi-

tok használatáról a boroshordók 

fertőtlenítésében, a savas esők ha-

tásairól, az akkumulátorsavról, a 

glaubersó, a gipsz, a rézgálic és a 

timsó felhasználásáról.  

Biológia-egészségtan: 

zuzmók, mint indikáto-

rok, a levegő szennye-

zettsége. 



 

 

dioxidból kén-trioxid, belőle víz-

zel erős, oxidáló hatású kénsav, 

amely fontos ipari és laboratóri-

umi reagens, sói: szulfátok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Oxidálószer, redukálószer, fertőtlenítés, vízszennyezés, légszennyezés, sa-

vas eső, oxidáló hatású erős sav. 

 

 

Tematikai egység A nitrogéncsoport és elemei vegyületei 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 
Háromszoros kovalens kötés, apoláris és poláris molekula, légszennye-

zés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nitrogén és a foszfor sajátságainak megértése szerkezetük alapján, 

összevetésük, legfontosabb vegyületeik hétköznapi életben betöltött je-

lentőségének megismerése. Az anyagok természetben való körforgása 

és ennek jelentősége. Helyi környezetszennyezési probléma kémiai vo-

natkozásainak megismerése és válaszkeresés a problémára. 

 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Nitrogén 

Kicsi, kétatomos, apoláris mole-

kula, erős háromszoros kötés, kis re-

akciókészség, vízben rosszul oldó-

dik. 

 

Ammónia és sói 

Molekulái között hidrogénkötések, 

könnyen cseppfolyósítható, nagy 

párolgáshőjű gáz. Nemkötő elekt-

ronpár, gyenge bázis, savakkal am-

móniumsókat képez. Szerves anya-

gok bomlásakor keletkezik. Ammó-

niaszintézis, salétromsav- és műtrá-

gyagyártás. 

 

A nitrogén oxidjai 

NO és NO2: párosítatlan elektronok 

miatt nagy reakciókészség, NO a le-

vegőn önként  oxidálódik mérgező 

NO2-dá, amelyből oxigénnel és víz-

zel salétromsav gyártható. N2O: bó-

dító hatás. Felhasználás. 

 

Salétromossav, salétromsav, sóik 

A levegő NOx-tartalmára vonat-

kozó egészségügyi határérté-

kekkel, a műtrágyák összetéte-

lével kapcsolatos számolások. 

Helyi környezeti probléma ön-

álló vizsgálata. 

M: Kísérletek folyékony leve-

gővel (felvételről), ammónia-

szökőkút, híg és tömény salét-

romsav reakciója fémekkel. A 

nitrátok oxidáló hatása (csillag-

szóró, görögtűz, bengálitűz, 

puskapor).  

Információk a keszonbetegség-

ről, az ipari és biológiai nitro-

génfixálásról, az NO keletkezé-

séről villámláskor és belső 

égésű motorokban, értágító ha-

tásáról (nitroglicerin, Viagra), a 

gépkocsi-katalizátorokról, a nit-

rites húspácolásról, a savas eső-

ről, a kéjgázról (Davy), a vá-

lasztóvízről és a királyvízről, a 

műtrágyázás szükségességéről, 

az eutrofizációról, a vizek nitrit-

Biológia-egészségtan: 

a nitrogén körforgása, 

a baktériumok szerepe 

a nitrogén körforgás-

ban, a levegő és a víz 

szennyezettsége, a 

foszfor körforgása a 

természetben, ATP, a 

műtrágyák hatása a nö-

vények fejlődésére, a 

fogak felépítése, a sejt-

hártya szerkezete.  

 

Fizika: II. főtétel, fény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A salétromossavban és sóiban a nit-

rogén oxidációs száma (+3), reduká-

lószerek. A salétromsavban és sói-

ban a nitrogén oxidációs száma 

(+5), erős oxidálószerek. Felhaszná-

lás. 

, illetve nitráttartalmának kö-

vetkezményeiről, az ammó-

nium-nitrát felrobbantásával el-

követett terrorcselekményekről, 

a nitrogén körforgásáról a ter-

mészetben. 

 

 

 

 

 

 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Irinyi János. 

Foszfor és vegyületei 

A nitrogénnél több elektronhéj, ki-

sebb EN, atomjai között egyszeres 

kötések; a fehérfoszfor és a vörös-

foszfor szerkezete és tulajdonságai. 

Égésekor difoszfor-pentaoxid, ab-

ból vízzel foszforsav keletkezik, 

melynek sói a foszfátok. Felhaszná-

lás a háztartás-ban és a mezőgazda-

ságban. 

A foszforvegyületek szerepe a fo-

gak és a csontok felépítésében. 

Környezettudatos és egészség-

tudatos vásárlási szokások ki-

alakítása. 

M: A vörös- és fehérfoszfor 

gyulladási hőmérsékletének 

összehasonlítása, a difoszfor-

pentaoxid oldása vízben, kém-

hatásának vizsgálata. A trisó vi-

zes oldatának kémhatás-vizsgá-

lata. Információk Irinyi János-

ról, a gyufa történetéről, a fosz-

foreszkálásról, a foszfátos és a 

foszfátmentes mosóporok kör-

nyezeti hatásairól, az üdítőita-

lok foszforsav-tartalmáról és 

annak fogakra gyakorolt hatásá-

ról, a foszfor körforgásáról a 

természetben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gyulladási hőmérséklet, műtrágya, eutrofizáció, anyagkörforgás. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

Az atom szerkezetének ismerete. 

A kémiai jelrendszer ismerete, képletek. Tájékozódás a periódusos 

rendszerben, atomok vegyértékhéjának ismerete, kémiai kötések ismerete. Radioaktív anyagok 

alkalmazása és ezek veszélye. A tanuló tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit össze-

tevőik szerkezete és kölcsönhatásaik alapján. Avogadro törvénnyel kapcsolatos számítások el-

végzése. A hétköznapokban előforduló oldatok összetételét értelmezése. Oldatokkal kapcsola-

tos számítások elvégzése. 

Értelmezzen egyszerű, kémiai ismereteket tartalmazó ábrákat, grafikonokat, táblázato-

kat. 
Reakciótípusok felismerése, egyszerűbb reakcióegyenletek felírása. 

(sav-bázis r., redoxi r.) Rendezés oxidációs szám segítségével. 

Az elektrolízis és a galvánelem gyakorlati felhasználása, működésük  alapelvei, veszélyei, kör-

nyezetbarát alkalmazásuk. 

A fontosabb, részletesen tanult elemek és szervetlen vegyületek neve, jele, tulajdonságai. 

felhasználási területei és környezeti hatásai. 

 



 

 

10. évfolyam 
 

 

Témakör Összes óra Új anyag Gyakorlat Összefog-

lalás 

Dolgozat 

Széncso-

port és 

szervetlen 

vegy. 

7 5 1 0 1 

Fémek és 

vegyüle-

teik 

11 8 1 1 1 

Szénhidro-

gének és 

halogéne-

zett szár-

mazékaik 

21 16 1 2 2 

Oxigéntar-

talmú szer-

ves vegyü-

letek 

22 16 2 2 2 

Nitrogén-

tartalmú 

szerves ve-

gyületek 

11 8 1 1 1 

összesen 72 53 6 6 7 

      
 

 

 

Tematikai egység A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 
Atomrács, grafitrács, tökéletes és nem tökéletes égés, a szén-monoxid 

és a szén-dioxid élettani hatásai, szénsav, gyenge sav, karbonátok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szén és a szilícium korszerű felhasználási lehetőségeinek megisme-

rése. Vegyületek szerkezete, összetétele és tulajdonságai közötti kap-

csolatok megértése és alkalmazása. A szén-dioxid kvóta napjainkban 

betöltött szerepének megértése. A karbonátok és szilikátok mint a föld-

kérget felépítő vegyületek gyakorlati jelentőségének megértése. A szil-

ikonok felhasználási módjainak, ezek előnyeinek és hátrányainak ma-

gyarázata tulajdonságaikkal. 

 



 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Szén 

A gyémánt atomrácsa, a grafit ré-

tegrácsa és következményeik. Ké-

miai tulajdonságok. Bányászatuk. 

Felhasználás. 

 

Szén-monoxid 

Kicsi, közel apoláris molekulák, 

vízben rosszul oldódó, a levegő-

vel jól elegyedő gáz. A szén oxi-

dációs száma (+2), jó redukáló-

szer (vasgyártás), éghető. Szén-

tartalmú anyagok tökéletlen égé-

sekor keletkezik. Életveszélyes, 

mérgező. 

 

Szén-dioxid, szénsav és sói 

Molekularácsos, vízben fizikailag 

rosszul oldódó gáz. A szén oxidá-

ciós száma stabilis, redoxireakci-

óra nem hajlamos, nem éghető. 

Vízzel egyensúlyi reakcióban 

gyenge savat képez, ennek sói a 

karbonátok és a hidrogén-karbo-

nátok. Nem mérgező, de életve-

szélyes. Lúgokban karbonátok 

formájában megköthető. Előfor-

dulás (szén-dioxid kvóta). Fel-

használás. 

Érvek és ellenérvek tudományos 

megalapozottságának vizsgálata 

és vitákban való alkalmazása a 

klímaváltozás kapcsán. A szén-

monoxid és a szén-dioxid térfoga-

tával kapcsolatos számolások. 

M: Adszorpciós kísérletek aktív 

szénen. Szárazjég szublimálása 

(felvételről). Vita a klímaválto-

zásról. Karbonátok és hidrogén-

karbonátok reakciója savval, vi-

zes oldatuk kémhatása. Informá-

ciók a természetes szenek keletke-

zéséről, felhasználásukról és an-

nak környezeti problémáiról, a 

mesterséges szenek (koksz, fa-

szén, orvosi szén) előállításáról és 

felhasználásáról, a karbonszálas 

horgászbotokról, a „véres gyé-

mántokról”, a mesterséges gyé-

mántokról, a fullerénekről és a na-

nocsövekről, az üvegházhatás elő-

nyeiről és hátrányairól, a szén-

monoxid és a szén-dioxid által 

okozott halálos balesetekről, a 

szikvízről (Jedlik Ányos), a szén 

körforgásáról (fotoszintézis, bio-

lógiai oxidáció). 

Biológia-egészségtan: 

a szén-dioxid az élővi-

lágban, fotoszintézis, 

sejtlégzés, a szén-mon-

oxid és a szén-dioxid 

élettani hatása. 

 

Fizika: félvezető-

elektronikai alapok. 

 

Földrajz: karsztjelen-

ségek. 

Szilícium és vegyületei 

A szénnél kisebb EN, atomrács, 

de félvezető, mikrocsipek, ötvö-

zetek. SiO2: atomrács, kvarc, ho-

mok, drágakövek, szilikátásvá-

nyok, kőzetek. Üveggyártás, víz-

üveg, építkezés. Szilikonok tulaj-

donságai és felhasználása. 

Kiegyensúlyozott véleményalko-

tás a mesterséges anyagok alkal-

mazásának előnyeiről és hátrá-

nyairól. 

M: A „vegyész virágoskertje”, 

„gyurmalin” készítése. Informá-

ciók az üveg újrahasznosításáról, 

a „szilikózisról”, a szilikon proté-

zisek előnyeiről és hátrányairól. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mesterséges szén, adszorpció, üvegházhatás, amorf, szilikát, szilikon. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tematikai egység A fémek és vegyületeik 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakció, standardpotenciál, gerjesztett állapot, sav-bázis reak-

ció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb fémek és vegyületeik szerkezete, összetétele, tulajdonsá-

gai, előfordulása, felhasználása közötti kapcsolatok megértése és alkal-

mazása. A vízkeménység, a vízlágyítás és vízkőoldás, a korrózióvéde-

lem és a szelektív hulladékgyűjtés problémáinak helyes kezelése a hét-

köznapokban. A fémek előállítása és reakciókészsége közötti kapcsolat 

megértése. A nehézfém-vegyületek élettani hatásainak, környezeti ve-

szélyeinek tudatosítása. A vörösiszap-katasztrófa és a tiszai cianid-

szennyezés okainak és következményeinek megértése. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Alkálifémek 

Kis EN, tipikus fémek, oxidációs 

szám (+1), erős redukálószerek, 

vízből lúgképzés közben hidro-

génfejlesztés, nemfémekkel só-

képzés. Nagy reakciókészség mi-

att előfordulás csak vegyületeik-

ben, előállítás olvadékelektrolí-

zissel. 

Hideg zsíroldókkal kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

M: Az alkálifémekről és vegyüle-

teikről korábban tanultak rendsze-

rezése. Információk Davy mun-

kásságáról, az alkálifém-ionok 

élettani szerepéről (pl. ingerület-

vezetés). 

Biológia-egészségtan: 

kiválasztás, idegrend-

szer, ízérzékelés. 

Alkáliföldfémek  

Kicsi (de az alkálifémeknél na-

gyobb) EN, tipikus fémek, oxidá-

ciós szám (+2), erős (de az alkáli-

fémeknél gyengébb) redukálósze-

rek (reakció vízzel), nemfémekkel 

sóképzés. Nagy reakciókészség 

miatt előfordulás csak vegyülete-

ikben, előállítás olvadékelektrolí-

zissel. 

Mészégetéssel, mészoltással, a 

mész megkötésével kapcsolatos 

számolások, balesetvédelem. 

M: Az alkáli-, illetve alkáliföldfé-

mek és vegyületeik összehasonlí-

tása (pl. vetélkedő). Információk 

az alkáliföldfém-ionok élettani 

szerepéről, a csontritkulásról, a 

kalcium-tablettákról, építőanya-

gokról. 

Biológia-egészségtan: 

a csont összetétele. 

Alumínium 

Stabilis oxidációs száma (+3), jó 

redukálószer, de védő oxidréteg-

gel passziválódik. Könnyűfém. 

Előfordulás. Előállítás. Felhasz-

nálás. 

A reakciók ipari méretekben való 

megvalósítása által okozott ne-

hézségek megértése. 

M: Alumínium reakciója oxigén-

nel, vízzel, sósavval és nátrium-

hidroxiddal. Információk az alu-

mínium előállításának történeté-

ről és magyar vonatkozásairól 

Fizika: elektrolízis. 

 

Biológia-egészségtan: 

Alzheimer-kór. 

 

Földrajz: timföld- és 

alumíniumgyártás. 



 

 

(„magyar ezüst”, vörösiszap-ka-

tasztrófa). 

Ón és ólom  

Oxidációs számok: (+2), (+4), 

csoportban lefelé EN csökken, fé-

mes jelleg nő. Felületi védőréteg. 

Felhasználás. Élettani hatás. 

Akkumulátorok szelektív gyűj-

tése fontosságának megértése. 

M: Forrasztóón, ólom olvasztása. 

Információk az ónpestisről, kon-

zervdobozokról, vízvezetékekről, 

az autó akkumulátorokról, az 

ólomkristályról, az ólomtartalmú 

festékekről. 

Fizika: elektromos el-

lenállás. 

Vascsoport, króm és mangán 

Fe: nehézfém, nedves levegőn 

laza szerkezetű rozsda. Vas- és 

acélgyártás, edzett acél, ötvöző-

anyagok, rozsdamentes acél. Új-

rahasznosítás, szelektív gyűjtés, 

korrózióvédelem. 

Cr és Mn: vegyületeikben válto-

zatos oxidációs állapot (különféle 

szín), magas oxidációs szám ese-

tén erős oxidálószerek. 

A hulladékhasznosítás környezeti 

és gazdasági jelentőségének felis-

merése. Vassal, acéllal és korrózi-

ójával kapcsolatos számolások. 

M: Pirofóros vas, vas reakciója 

savakkal. A régi alkoholszonda 

modellezése. Információk acélok-

ról, a korrózió által okozott károk-

ról, a korrózióvédelemről, a vas 

biológiai jelentőségéről, a „hiper-

mangán”-ról. 

Biológia-egészségtan: 

a vér. 

 

Fizika: fényelnyelés, 

fényvisszaverés, ferro-

mágnesség, modern 

fényforrások. 

 

Földrajz: vas- és acél-

gyártás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szólások. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: rézkor, 

bronzkor, vaskor. 

Félnemes és nemesfémek 

Jó elektromos és hővezetés, jó 

megmunkálhatóság, tetszetős 

megjelenés, kis reakciókészség. 

Viselkedésük levegőn, oldódásuk 

(hiánya) savakban. Felhasználás. 

 

Vegyületeik  

Rézion: nyomelem, de nagyobb 

mennyiségben mérgező. Ezüst-

ion: mérgező, illetve fertőtlenítő 

hatású. Felhasználás. 

A félnemes- és nemesfémek tulaj-

donságai, felhasználása és értéke 

közötti összefüggések megértése. 

M: Rézdrót lángba tartása, pati-

nás rézlemez és malachit bemuta-

tása. Információk a nemesfémek 

bányászatáról (tiszai cianidszeny-

nyezés), felhasználásáról, újra-

hasznosításáról, a karátról, a fény-

képezés történetéről, a rézgálicot 

tartalmazó növényvédőszerekről, 

a rézedények használatáról, a kol-

loid ezüst spray-ről, a lápisz fel-

használási módjairól, az ezüst- és 

a réztárgyak tisztításáról. 

Cink, kadmium, higany 

Fémes tulajdonságok, a higany 

szobahőmérsékleten folyadék. A 

cink híg savakkal reagál. Felhasz-

nálás: Zn, Cd, Hg, ZnO. Élettani 

hatás. Szelektív gyűjtés. 

A mérgező, de kedvező tulajdon-

ságú anyagok használati szabá-

lyainak betartása. 

M: A higany nagy felületi feszült-

ségének szemléltetése.  

Információk a horganyzott bádog-

ról, a higany (fénycsövek, régen 

hőmérők, vérnyomásmérők, 

amalgám fogtömés, elektródok) 

és a kadmium (galvánelemek) fel-

használásának előnyeiről és hátrá-

nyairól, híres mérgezési esetekről 

(Itai-itai betegség, veszélyes hul-

ladékok). 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Redukálószer, elektrolízis, vízkeménység, vízlágyítás, érc, környezeti ka-

tasztrófa, nemesfém, nyomelem, amalgám, ötvözet. 

 

 

 

Tematikai egység A szénhidrogének és halogénezett származékaik 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 

A szén, a hidrogén, az oxigén és a nitrogén elektronszerkezete. Egysze-

res és többszörös kovalens kötés, a molekulák alakja és polaritása, má-

sodrendű kötések. Kémiai reakció, égés, reakcióhő, halogének, savas 

eső, „ózonlyuk”. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudománytörténeti szemlélet kialakítása. A szerves vegyületek csopor-

tosításának, a vegyület, a modell és a képlet viszonyának, a konstitúció 

és az izoméria fogalmának értelmezése és alkalmazása. A szénhidrogé-

nek és halogénezett származékaik szerkezete, tulajdonságai, előfordu-

lásuk és a felhasználásuk közötti kapcsolatok felismerése és alkalma-

zása. A felhasználás és a környezeti hatások közötti kapcsolat elemzése, 

a környezet- és egészségtudatos magatartás erősítése. Helyes életviteli, 

vásárlási szokások kialakítása. 

 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Bevezetés a szerves kémiába 

A szerves kémia tárgya (Berze-

lius, Wöhler), az organogén ele-

mek (Lavoisier). 

A szerves vegyületek nagy 

száma, a szénatom különleges sa-

játosságai, funkciós csoport, 

konstitúció, izoméria. Összeg-

képlet (tapasztalati és molekula-

képlet), a szerkezeti képlet, a 

konstitúciós képlet és az egysze-

rűsített jelölési formái. A szénváz 

alakja. A szerves vegyületek el-

nevezésének lehetőségei: tudo-

mányos és köznapi nevek. 

Az anyagi világ egységességének 

elfogadása. A modell és képlet 

kapcsolatának rögzítése, képlet-

írás. A nevek értelmezése. 

M: C, H, és O és N kimutatása 

szerves vegyületekben. Moleku-

lamodellek, szerves molekulákról 

készült ábrák, képek és képletek 

összehasonlítása, animációk be-

mutatása. Az izomer vegyületek 

tulajdonságainak összehasonlí-

tása. A szerves vegyületek elneve-

zése néhány köznapi példán be-

mutatva, rövidítések, pl. E-szá-

mok. 

Biológia-egészségtan: 

biogén elemek. 

A telített szénhidrogének 

Alkánok (paraffinok), cikloalká-

nok, 1-8 szénatomos főlánccal 

rendelkező alkánok elnevezése, 

metil- és etilcsoport, homológ 

sor, általános képlet. 

Veszélyes anyagok környezetter-

helő felhasználása szükségességé-

nek belátása. A földgáz robbanási 

határértékeivel és fűtőértékével 

kapcsolatos számolások. 

M: A vezetékes gáz, PB-gáz, seb-

benzin, motorbenzin, lakkbenzin, 

Biológia-egészségtan: 

etilén mint növényi 

hormon, rákkeltő és 

mutagén anyagok, le-

vegőszennyezés, 

szmog, üvegházhatás, 

ózonpajzs, savas esők. 



 

 

A nyílt láncú alkánok molekula-

szerkezete, a ciklohexán konfor-

mációja. Apoláris molekulák, ol-

vadás- és forráspont függése a 

moláris tömegtől. Égés, szubszti-

túciós reakció halogénekkel, hő-

bontás. A telített szénhidrogének 

előfordulása és felhasználása. A 

fosszilis energiahordozók problé-

mái. 

dízelolaj, kenőolajok. Molekula-

modellek készítése. Kísérletek te-

lített szénhidrogénekkel: pl. föld-

gázzal felfújt mosószerhab égése 

és sebbenzin lángjának oltása, a 

sebbenzin mint apoláris oldószer. 

Információk a kőolaj-feldolgozás-

ról, az üzemanyagokról, az oktán-

számról, a cetánszámról, a meg-

újuló és a meg nem újuló energia-

források előnyeiről és hátrányai-

ról, a szteránvázas vegyületekről. 

 

Fizika: olvadáspont, 

forráspont, forrás, kon-

denzáció, forráspontot 

befolyásoló külső té-

nyezők, hő, energia-

megmaradás, elektro-

mágneses sugárzás, 

poláros fény, a foton 

frekvenciája, szín és 

energia, üvegházhatás. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fűtés, tűzol-

tás, energiatermelés. 

 

Földrajz: kőolaj- és 

földgázlelőhelyek, ke-

letkezésük, energia-

ipar, kaucsukfa-ültet-

vények, levegőszeny-

nyezés, szmog, globá-

lis problémák, üveg-

házhatás, ózonlyuk, sa-

vas eső. 

Az alkének (olefinek) 

Elnevezésük 2-4 szénatomos fő-

lánccal, általános képlet, moleku-

laszerkezet, geometriai izoméria. 

Égésük, addíciós reakciók, poli-

merizáció, PE és PP, tulajdonsá-

gaik. Az olefinek előállítása. 

A háztartási műanyaghulladékok 

szelektív gyűjtése és újrahaszno-

sítása fontosságának megértése. 

M: Az etén előállítása, égése, ol-

dódás (hiánya) vízben, reakciója 

brómos vízzel. PE vagy PP ége-

tése, használatuk problémái. Geo-

metriai izomerek tanulmányozása 

modellen. 

A diének és a poliének 

A buta-1,3-dién és az izoprén 

szerkezete, tulajdonságai. Poli-

merizáció, kaucsuk, vulkanizálás, 

a gumi és a műgumi szerkezete, 

előállítása, tulajdonságai. A karo-

tinoidok. 

A természetes és mesterséges 

anyagok összehasonlítása. 

M: Gumi hőbontása. Paradi-

csomlé reakciója brómos vízzel. 

Információk a hétköznapi gumi-

termékekről (pl. téli és nyári 

gumi, radír, rágógumi), használa-

tuk környezetvédelmi problémái-

ról és a karotinoidokról. 

Az acetilén 

Acetilén (etin) szerkezete, tulaj-

donságai. Reakciói: égés, addí-

ciós reakciók, előállítása, felhasz-

nálása. 

Balesetvédelmi és munkabizton-

sági szabályok betartása hegesz-

téskor. 

M: Acetilén előállítása, égetése, 

oldódás (hiánya) vízben, oldása 

acetonban, reakció brómos vízzel. 

Információk a karbidlámpa és a 

disszugáz használatáról. 

Az aromás szénhidrogének 

A benzol szerkezete (Kekulé), tu-

lajdonságai, szubsztitúciója, (ha-

logénezés, nitrálás), égése. To-

luol (TNT), sztirol és polisztirol. 

A benzol előállítása. Aromás 

szénhidrogének felhasználása, bi-

ológiai hatása. 

Az értéktelen kőszénkátrányból 

nyert értékes vegyipari alapanya-

gul szolgáló aromás szénhidrogé-

nek felhasználása, előnyök és ve-

szélyek mérlegelése. 

M: Polisztirol égetése. Informá-

ciók a TNT-ről és a dohányfüst-

ben lévő aromás vegyületekről. 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek 

A szerves halogénvegyületek kör-



 

 

A halogéntartalmú szénhidrogé-

nek elnevezése, kis molekulap-

olaritás, nagy moláris tömeg, 

gyúlékonyság hiánya, erős élet-

tani hatás.  

A halogénszármazékok jelentő-

sége. 

nyezetszennyezésével kapcsola-

tos szövegek, hírek kritikus, ön-

álló elemzése. 

M: PVC égetése, fagyasztás etil-

kloriddal. Információk a halogén-

származékok felhasználásáról és 

problémáiról (teflon, DDT, HCH, 

PVC, teratogén és mutagén hatá-

sok, lassú lebomlás, bioakkumu-

láció, savas eső, a freonok kapcso-

lata az ózonréteg vékonyodásá-

val). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerves anyag, heteroatom, konstitúció, izoméria, funkciós csoport, köz-

napi és tudományos név, telített, telítetlen, aromás vegyület, alkán, homo-

lóg sor, szubsztitúció, alkén, addíció, polimerizáció, műanyag. 

 

Tematikai egység Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis reak-

ciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves vegyü-

letek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, funk-

ciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai kö-

zötti összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, fel-

használásuk, biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai szerke-

zettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú vegyületekkel 

kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák jelentőségének meg-

értése, megoldások keresése. Következtetés a háztartásban előforduló 

anyagok összetételével kapcsolatos információkból azok egészségügyi 

és környezeti hatásaira, egészséges táplálkozási és életviteli szokások 

kialakítása. A cellulóz mint szálalapanyag gyakorlati jelentőségének 

megismerése. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ mód-

szertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása, el-

nevezésük. A metanol, az etanol, 

az etilén-glikol és a glicerin szer-

kezete és tulajdonságai, élettani 

hatása. Égésük, részleges oxidáci-

ójuk, semleges kémhatásuk, ész-

terképződés. Alkoholok, alkohol-

tartalmú italok előállítása. Dena-

turált szesz. 

Alkoholos italok összetételére, 

véralkoholszintre, metanolmérge-

zésre vonatkozó számolások, 

egészségtudatos magatartás. 

M: Metanol vagy etanol égetése, 

oxidációja réz(II)-oxiddal, alko-

holok oldhatósága vízben, oldat 

kémhatása, etanol mint oldószer. 

Információk a bioetanolról, a gli-

Biológia-egészségtan: 

az alkohol hatásai, er-

jedés. 

 

Fizika: felületi feszült-

ség. 



 

 

cerin biológiai és kozmetikai je-

lentőségéről, az etilén-glikol mint 

fagyálló folyadék alkalmazásáról, 

mérgezésekről és borhamisításról. 

A fenolok 

A fenol szerkezete és tulajdonsá-

gai. A fenol, mint gyenge sav, re-

akciója nátrium-hidroxiddal. A 

fenolok fertőtlenítő, mérgező ha-

tása. A fenolok mint fontos vegyi-

pari alapanyagok. 

A szigorúan szabályozott körül-

mények közötti felhasználás szük-

ségességének megértése. 

M: Oldódásának pH-függése. In-

formációk a fenol egykori („kar-

bolsavként”) való alkalmazásról, a 

fenolok vízszennyező hatásáról. 

Biológia-egészségtan: 

dohányzás, cukorbe-

tegség, biológiai oxi-

dáció (citromsavcik-

lus), Szent-Györgyi 

Albert. 

Az éterek 

Az éterek elnevezése, szerkezete. 

A dietil-éter tulajdonságai, élet-

tani hatása, felhasználása régen és 

most. 

Munkabiztonsági szabályok isme-

rete és betartása. 

M: A dietil-éter mint oldószer, gő-

zeinek meggyújtása. Információk 

az éteres altatásról. 

Az oxovegyületek 

Az aldehidek és a ketonok elneve-

zése, szerkezete, tulajdonságai, 

oxidálhatósága.  

A formaldehid felhasználása (for-

malin), mérgező hatása. Aceton, 

mint oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport 

reakciókészségbeli különbségé-

nek megértése. 

M: Ezüsttükör-próba és Fehling-

reakció formalinnal és acetonnal. 

Oldékonysági próbák acetonnal. 

Információ a formaledhid előfor-

dulásáról dohányfüstben és a nemi 

hormonokról. 

A karbonsavak és sóik 

A karbonsavak csoportosítása ér-

tékűség és a szénváz alapján, el-

nevezésük. Szerkezetük, fizikai és 

kémiai tulajdonságaik. A karbon-

savak előfordulása, felhasználása, 

jelentősége. 

Felismerés: a vegyületek élettani 

hatása nem az előállításuk módjá-

tól, hanem a szerkezetük által 

meghatározott tulajdonságaiktól 

függ. 

M: Karbonsavak közömbösítése, 

reakciójuk karbonátokkal, pezs-

gőtabletta porkeverékének készí-

tése, karbonsavsók kémhatása. In-

formációk Szent-Györgyi Albert 

és Görgey Artúr munkásságával, a 

C-vitaminnal, a karbonsavak élel-

miszer-ipari jelentőségével, E-

számaikkal és az ecetsavas ételek 

rézedényben való tárolásával kap-

csolatban. 

Az észterek 

Észterképződés alkoholokból és 

karbonsavakból, kondenzáció és 

hidrolízis. A gyümölcsészterek 

mint oldószerek, természetes és 

mesterséges íz- és illatanyagok.  

Viaszok és biológiai funkcióik. 

Egészséges táplálkozási szokások 

alapjainak megértése. 

M: Etil-acetát előállítása, szaga, 

lúgos hidrolízise, észter mint ol-

dószer. Zsírok és olajok reakciója 

brómos vízzel. 

Biológia-egészségtan: 

lipidek, sejthártya, táp-

lálkozás. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 



 

 

Zsírok és olajok szerkezete. 

Poliészterek, poliészter műszálak. 

Szervetlen savak észterei. 

Gyümölcsészterek szagának be-

mutatása. Állati zsiradékokkal, 

olajokkal, margarinokkal, transz-

zsírsavakkal, többszörösen telítet-

len zsírsavakkal és olesztrával, az 

aszpirinnel és a kalmopyrinnel 

(Richter Gedeon), a biodízellel, a 

PET-palackokkal, a nitroglicerin-

nel kapcsolatos információk. 

ismeretek: Alfred No-

bel. 

A felületaktív anyagok, tisztítósze-

rek 

A felületaktív anyagok szerke-

zete, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, 

a vizes oldat pH-ja. Szappanfőzés. 

Felületaktív anyagok a kozmeti-

kumokban, az élelmiszeriparban 

és a sejtekben.  

Tisztítószerek adalékanyagai. 

A felületaktív anyagok használa-

tával kapcsolatos helyes szokások 

alapjainak megértése. 

M: A „fuldokló kacsa”-kísérlet, 

felületi hártya keletkezésének be-

mutatása, szilárd és folyékony 

szappanok kémhatásának vizsgá-

lata, szappanok habzásának füg-

gése a vízkeménységtől és a pH-

tól. Információk szilárd és folyé-

kony tisztítószerekről és a velük 

kapcsolatos környezetvédelmi 

problémákról. 

A szénhidrátok 

A szénhidrátok előfordulása, ösz-

szegképlete, csoportosítása: 

mono-, di- és poliszacharidok. 

Szerkezet, íz és oldhatóság kap-

csolata.  

Felismerés: a kémiai szempontból 

hasonló összetételű anyagoknak is 

lehetnek nagyon különböző tulaj-

donságaik és fordítva. 

M: Kristálycukor és papír elsze-

nesítése kénsavval. A kiralitás 

modellezése, kezek és kesztyűk 

viszonya. Információk a cukor-

pótló édesítőszerekről és a kirali-

tás jelentőségéről (pl. cukrok, 

aminosavak, Contergan-kataszt-

rófa). 

Biológia-egészségtan: 

a szénhidrátok emész-

tése, biológiai oxidáció 

és fotoszintézis, növé-

nyi sejtfal, tápanyag, 

ízérzékelés, vércukor-

szint. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a papír. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós cso-

portjai, szerkezetük, tulajdonsá-

gaik. A ribóz és dezoxi-ribóz, a 

szőlőcukor és a gyümölcscukor 

nyílt láncú és gyűrűs konstitúci-

ója, előfordulása. 

M: Oldási próbák glükózzal. Sző-

lőcukor oxidációja (ezüsttükör-

próba és Fehling-reakció, kísérlet-

tervezés glükóztartalmú és édesí-

tőszerrel készített üdítőital meg-

különböztetésére, „kék lombik” 

kísérlet). Információk Emil Fi-

scherről. 

A diszacharidok 

A diszacharidok keletkezése kon-

denzációval, hidrolízisük (pl. 

emésztés során). A redukáló és 

nem redukáló diszacharidok és 

ennek szerkezeti oka. A maltóz, a 

A redukáló és nem redukáló 

diszacharidok megkülönbözte-

tése. 

M: Információk a maltózról (sör-

gyártás, tápszer), a szacharózról 



 

 

cellobióz, a szacharóz és a laktóz 

szerkezete, előfordulása. 

(répacukor, nádcukor, cukorgyár-

tás, invertcukor) és a laktózról 

(tejcukor-érzékenység). 

A poliszacharidok 

A keményítő és a cellulóz szerke-

zete, tulajdonságai, előfordulása a 

természetben, biológiai jelentősé-

gük és felhasználásuk a háztartás-

ban, az élelmiszeriparban, a papír-

gyártásban, a textiliparban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és 

a cellulóz növényi vázanyag funk-

ciója szerkezeti okának megér-

tése. 

M: Információk a keményítő fel-

használásáról, az izocukorról, a 

növényi rostok táplálkozásban be-

töltött szerepéről, a nitrocellulóz-

ról, a papírgyártás környezetvé-

delmi problémáiról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, 

karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, 

észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid. 

 

 

Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, 

szubsztitúció, aromás vegyületek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, tulajdon-

ságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti kapcso-

latok megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni elutasító ma-

gatartás kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai anyagainak 

megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti összefüggések 

megértése. 

 

 

Ismeretek (tartalmak, jelensé-

gek, problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ 

módszertani ajánlások 
Kapcsolódási pontok 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt 

láncú aminok és az anilin elneve-

zése. Szerkezet és sav-bázis tulaj-

donságok. 

Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jelle-

gének felismerése élettani szem-

pontból fontos vegyületekben. 

M: Aminok kémhatása, sókép-

zése. Információk a hullamérgek-

ről, az amfetaminról, a morfinról 

(Kabay János), aminocsoportot 

tartalmazó gyógyszerekről. 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, nukleinsa-

vak, színtest, vér, kivá-

lasztás. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-

bázis tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, előfor-

dulása, felhasználása. 

Az amidkötés különleges stabili-

tása szerkezeti okának és jelentő-

ségének megértése. 

M: Információk amidcsoportot 



 

 

A poliamidok szerkezete, előállí-

tása, tulajdonságai. 

tartalmazó gyógyszerekről, mű-

anyagokról és a karbamid vizelet-

ben való előfordulásáról, felhasz-

nálásáról (műtrágya, jégmentesí-

tés, műanyaggyártás). 

A nitrogéntartalmú heterociklu-

sos vegyületek 

A piridin, a pirimidin, a pirrol, az 

imidazol és a purin szerkezete, 

polaritása, sav-bázis tulajdonsá-

gok, hidrogénkötések kialakulá-

sának lehetősége. Előfordulásuk a 

biológiai szempontból fontos ve-

gyületekben.  

A nitrogéntartalmú heterociklikus 

vegyületek vázának felismerése 

biológiai szempontból fontos ve-

gyületekben. 

M: Dohányfüstben (nikotin), ká-

bítószerekben, kávéban, teában, 

gyógyszerekben, hemoglobinban, 

klorofillban, nukleinsav-bázisok-

ban előforduló heterociklikus ve-

gyületekkel kapcsolatos informá-

ciók. 

Az aminosavak 

Az aminosavak funkciós csoport-

jai, ikerionos szerkezet és követ-

kezményei. Előfordulásuk és 

funkcióik. 

A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak két 

funkciós csoportja alkalmassá te-

szi ezeket stabil láncok kialakítá-

sára, míg az oldalláncaik okozzák 

a változatosságot. 

M: Az esszenciális aminosavak-

kal, a vegetarianizmussal, a nát-

rium-glutamáttal, a γ-amino-vaj-

savval, a D-aminosavak biológiai 

szerepével kapcsolatos informá-

ciók. 

Biológia-egészségtan: 

aminosavak és fehérjék 

tulajdonságai, peptid-

kötés, enzimek műkö-

dése. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és a 

peptidek szerkezete (Emil Fi-

scher). A fehérjék szerkezeti 

szintjei (Sanger, Pauling) és a 

szerkezetet stabilizáló kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordu-

lása, biológiai jelentősége. A fe-

hérjék által alkotott makromole-

kulás kolloidok jelentősége a bio-

lógiában és a háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi 

(általában sokféle kötéssel rögzí-

tett) szerkezetük teszi képessé sa-

játos funkcióik ellátására.  

M: Peptideket és fehérjéket be-

mutató ábrák, modellek, képek, 

animációk értelmezése, elemzése, 

és/vagy készítése. Tojásfehérje 

kicsapási reakciói és ezek össze-

függése a mérgezésekkel, illetve 

táplálkozással. Információk az 

aszpartámról, a zselatinról, a haj 

dauerolásáról, az enzimek és a 

peptidhormonok működéséről. 

A nukleotidok és a nukleinsavak 

A „nukleinsav” név eredete, a 

mononukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus 

konstitúciója, térszerkezete, a bá-

zispárok között kialakuló hidro-

Felismerés: a genetikai informá-

ció megőrzését a maximális 

számú hidrogénkötés kialakulásá-

nak igénye biztosítja.  

M: Az ATP biológiai jelentőségé-

vel, a DNS szerkezetével, annak 

Biológia-egészségtan: 

sejtanyagcsere, koenzi-

mek, nukleotidok, ATP 

és szerepe, öröklődés 

molekuláris alapjai, 

mutáció, fehérjeszinté-

zis. 



 

 

génkötések, a Watson–Crick-mo-

dell.  

felfedezésével, mutációkkal, ké-

miai mutagénekkel, a fehérjeszin-

tézis menetével, a genetikai mani-

pulációval kapcsolatos informá-

ciók. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 

peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, Wat-

son–Crick-modell. 

 

A továbbhaladás feltételei: 

A szén és legfontosabb szervetlen vegyületei. Fontosabb fémek fizikai, kémiai tulajdonságai-

nak ismerete: fémek reakciói, fémek előállítása. Vízkeménység okai, megszüntetése. Fémek 

korróziójának okai és megelőzésének módjai, ötvözetek tulajdonságai. Nyomelemek szerepe 

az élő szervezet működésében, nehézfémek környezetszennyező hatása.  

A szerves anyagokat felépítő atomok fajtái, vegyületek főbb alaptípusait (telített, telítetlen, aro-

más, nyílt láncú, gyűrűs, szénhidrogén, heteroatomos szénvegyület stb.). Mindennapokban is 

előforduló, tanult szerves vegyületek, köznapi nevük, jelentőségük. 

Szénhidrogének tulajdonságai, előfordulásuk, a szénhidrogének felhasználása ipari nyers-

anyagként és energiahordozóként.A szerves vegyületek funkciós csoportjai. Halogénezett szén-

hidrogének környezeti hatásai. Alkoholok tulajdonságai, élettani hatásuk,szeszes erjedés. 

Oxovegyületek felhasználási területei. Karbonsavak előfordulása élelmiszereink között. Szap-

panok, felületaktív anyagok tulajdonságai.  Zsírok, olajok kémiai szerkezetének és élettani ha-

tásának összefüggése. Szénhidrátok, szőlőcukor keletkezése afotoszintézis folyamatában. Fe-

hérjék tulajdonságai, a fehérje szerkezete és az emberitulajdonságok közötti kapcsolat. Mű-

anyagok csoportosítása, tulajdonságaik. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

négy évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon tör-

ténő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, 

összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és szer-

vetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, előállítását, 

gyakorlati jelentőségét. 

Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves vegyü-

letek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó szere-

pét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti különbsége-

ket. 

Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete 

és kölcsönhatásaik alapján. 

Tudjon egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle információforrás kriti-

kus felhasználásával önállóan vagy csoportmunkában szóbeli és írásbeli 

összefoglalót, prezentációt készíteni, és azt érthető formában közönség 

előtt is bemutatni. 

Tudja alkalmazni a megismert tényeket és törvényszerűségeket egysze-

rűbb problémák és számítási feladatok megoldása során, valamint a fenn-

tarthatósághoz és az egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával. 



 

 

Képes legyen egyszerű kémiai jelenségekben ok-okozati elemek meglátá-

sára, tudjon tervezni ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet, 

és ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló 

hipotéziseket. 

Képes legyen kémiai tárgyú ismeretterjesztő, vagy egyszerű tudományos, 

illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érvelés alkalmazásá-

val véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel 

összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni. 

Megszerzett tudása birtokában képes legyen a saját személyes sorsát, a 

családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló felelős dönté-

sek meghozatalára. 
 

Közép- és emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő foglalkozások kémiából 

110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalma-

zásáról 

§ 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 

§ 3. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

alapján, a részletes érettségi követelmény felhasználásával 

 
 

Célok és fejlesztési feladatok 

A kémia iránt érdeklődők és a tantárgyból érettségi vizsgát tenni szándékozók számára isko-

lánk felkészítő foglalkozásokat szervez. Ezeknek elsődleges célja, hogy a kétszintű érettségi 

vizsga követelményeinek megfelelő tudással lássa el a diákokat. Emellett a versenyekre való 

felkészülés is szerepet kap az órai munkákban.  

A tantárgy jellegéből adódóan az elméleti ismeretek elsajátításán túl fontos, hogy a kísérlete-

zést készség szinten tudják végezni a tanulók. 

A már általános és-középiskolában megtanult ismereteket újra rendszerezve, összefüggései-

ben ismételve, a problémamegoldó, elemző gondolkodást előtérbe helyezve haladunk a 11-

12. évfolyamon. 

 

11. évfolyam 
 
Tematikai egy-

ség 

Összes óraszám Tananyag Gyakorlat Számonkérés 

Általános ké-

mia 

Atomszerkezet 

5 4 0 1 

Kémiai kötések 6 6 0 

Molekulák, ösz-

szetett ionok 

6 6 0 

Anyagi halma-

zok 

8 6 1 1 



 

 

Kémiai átalaku-

lások 

11 8 2 1 

Kémiai reakciók 

típusai 

9 6 2 1 

Elektrokémia 7 4 1 1 

Szervetlen ké-

mia 

Hidrogén 

1 1  

Nemesgázok 1 1  

Halogének 4 2 1 1 

Az oxigén cso-

port elemei és 

vegyületei 

7 4 2 1 

Nitrogén cso-

port elemei és 

vegyülete 

7 4 2 1 

Összesen 72 56 8 8 

 

 

 

12. évfolyam 
 

Tematikai egy-

ség 

Összes óraszám Tananyag Gyakorlat Számonkérés 

Szervetlen ké-

mia 

Szervetlen szén-

vegyületek 

3 2 1 0 

Fémek 3 3  

s-mező fémei 4 4  

p-mező fémei 4 4  

d-mező fémei 6 2 2 2 

Szerves kémia 

Szerves vegyü-

letek jellemzői 

3 3   

Szénhidrogének 9 7 1 1 

O-tartalmú szer-

ves vegyületek 

14 10 2 2 

N-tartalmú szer-

ves vegyületek 

5 3 1 1 

Szénhidrátok 3 3  

Fehérjék 3 3  



 

 

Nukleinsavak 3 1 1 1 

Műanyagok 2 2  

Energiagazdál-

kodás 

2 2  

Összesen 64 49 8 7 

 

 

 

 

 

Kémia 

Képességfejlesztés 

 

7. ÉVFOLYAM 

 

A tananyaghoz kapcsolódó általános fejlesztési célok 

 

Az általános természettudományos, azon belül is a kémiai műveltség elmélyítése, valamint a magasabb 

műveltség megalapozása. Ennek érdekében a tanulókat képessé kell tenni: 

 

 

–  logikus, rendezett és rendszerezett gondolkodásmód kialakítására, 

– önállóan végzett célirányos megfigyeléseik és kísérleteik eredményeiből, a megismert 

tények, összefüggések birtokában következtetések levonására, ítéletalkotásra, 

– ábrákat, grafikonokat, táblázati adatokat tudjanak értelmezni, számítási feladatokat 

megoldani, ismerjék és alkalmazzák a problémamegoldás elemi műveleteit, 

– tudják magyarázni ismereteik mennyisége és mélysége szerint a természeti jelenségeket 

és folyamatokat, valamint a technikai alkalmazásokat, 

– az alapvető számolási készségek mellett összetett, több lépésből álló feladtok megoldására 

– önálló szóbeli kiselőadás elkészítésére és előadására 

 

 

Éves óraszám: 36 

Óraszám Témakör Képességfejlesztés 

4 A kémia tárgya, kémiai kísérle-

tek 

Egyszerű mérések: tömeg, térfogat, 

sűrűség, hőmérséklet 



 

 

  Alapvető labortechnikai fogások 

gyakorlása: melegítés, folyadékok 

öntése, szűrés, 

Tudománytörténeti kiselőadás ké-

szítése 

20 Részecskék, halmazok, változá-

sok, keverékek 

Diffúziós kísérletek elvégzése és a 

tapasztalatok magyarázata 

  Fizikai változások: halmazállapot-

változások, oldódás  

megfigyelése, tapasztalatok rögzí-

tése, és magyarázata 

Kémiai változások: égés, egyesülés, 

bomlás megfigyelése, tapasztalatok 

rögzítése, és magyarázata, jegyző-

könyv készítése 

Az anyagi változásokat kísérő ener-

giaváltozások önállóan elvégzett kí-

sérletek 

  Sztöchiometriai feladatok megol-

dása 

Keverékek szétválasztása kompo-

nensekre 

Oldatokkal kapcsolatos számolási 

feladatok megoldása 

12 A részecskék szerkezete és tu-

lajdonságai, vegyülettípusok 

 

  Periódusos rendszerhasználata 

Anyagmennyiséggel kapcsolatos 

számolási feladatok megoldása 

Ionok és összetett ionok képzése 

vegyületek képletének szerkesztése 

Molekulák képletének (összeg- szer-

kezeti-és elektronszerkezetiképlet) 

írása 

Vegyületek tömeg%-os, mól%-os 

összetételének meghatározása 

 

 

. 

 

Könyvtári informatika 



 

 

 

1. A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának helye a kerettanterekben 

A könyvtárhasználattan a kerettanterv egészét átszövi. A forrásalapú ismeretszerzésre vonatkozó isme-

retek megjelennek a közös követelményekben, az informatika és a szaktárgyak alapvető követelmény-

rendszerébe építve.  

 A könyvtárhasználattan ismeretanyaga az általános iskola 7-8. osztályát, a középiskola 9-10. évfolyam 

képzési idejét átfogja. Közép és emelt szintű fakultációs órákon a könyvtári informatika  4, 4 óra. (11. 

vagy 12. évfolyamon) A befogadó tantárgy az informatika és a magyar nyelv és irodalom. A tantárgy 

oktatását a könyvtáros tanár végzi. 

 

2.  8. évfolyam 

 

2.1.  A könyvtári informatika célja: 

A könyvtári informatika fejlesztési területen az egyre tudatosabb könyvtárhasználóvá nevelés a kiemelt 

cél. Ehhez járul hozzá az információs problémamegoldás alapvető lépéseinek ismerete, az egyes eszkö-

zök, módszerek tanári támogatással történő alkalmazása, továbbá az iskolai könyvtár állományának és 

szolgáltatásainak önálló használata. Az önálló forráskiválasztást és-használatot, a döntések meghozását 

támogatja, hogy a tanulók megismerik az egyes könyvtártípusok és szolgáltatásaik jellemzőit, különb-

ségeit, a nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, tájékoztató eszközök széles tárházát, azok információs 

értékét. 

 

2.2.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az iskolai könyvtár önálló használata a raktári rend ismeretében. Közkönyv-

tári tapasztalatok. Könyvtári katalógusok irányított használata. Az önálló 

műre való hivatkozás alapjainak ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző infor-

mációforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű tanulmányi 

feladatok egyéni és csoportos megoldása során.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, funkcionális terek Magyar nyelv és irodalom: könyvtárhasználat. 



 

 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állo-

mányszerkezetében. 

Az összes könyvtártípus jellemzőinek megis-

merése, összehasonlítása. 

A kézikönyvtár összetételének és tájékozó-

dásban betöltött szerepének megismerése. 

Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek 

megismerése. 

Önálló eligazodás a települési közkönyvtár-

ban. 

A gyermekkönyvtár (-részleg) önálló haszná-

lata. 

Könyvtárlátogatás. 

Könyvtári szolgáltatások 

Könyvtári szolgáltatások irányított alkalma-

zása a tanulásban és a tájékozódásban. 

A kézikönyvtár önálló használata. 

 

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. 

Keresett téma kifejezése tárgyszóval. 

Összetett keresőkérdés megfogalmazása. 

Megadott szempontok szerint való keresés az 

iskolai és a lakóhelyi elektronikus könyvtári 

katalógusban. 

Konkrét feladathoz való irányított forráskere-

sés katalógus és bibliográfia segítségével. 

A forráskeresés és -feldolgozás lépéseinek tu-

datosítása, irányított alkalmazása. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan: Információk ke-

resése, könyvtár-, folyóirat- és internethasználat, adat-

bázisok, szimulációk használata. 

Természettudományi témájú ismeretterjesztő források 

önálló keresése, követése, értelmezése, az ismeretszer-

zés eredményeinek bemutatása. 

Magyar nyelv és irodalom: Írás, szövegalkotás: rövi-

debb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése 

különböző nyomtatott (lexikonok, kézikönyvek) és 

elektronikus forrásokból. 

Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeret-

szerzés módszereinek alkalmazása. Internetes enciklo-

pédiák és keresőprogramok használata. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: ön-

álló információgyűjtés adott témához különböző médi-

umokból. 

Földrajz: tájékozódás a hazai földrajzi, környezeti fo-

lyamatokról - információgyűjtés internetalapú szolgál-

tatásokkal (tények, adatok, menetrendek, hírek, ide-

genforgalmi ajánlatok). 



 

 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, 

közhasznú információforrások és ismeretter-

jesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú 

adatbázisok használata. 

Matematika: ismerethordozók használata - könyvek 

(pl. matematikai zsebkönyvek, szakkönyvek, ismeret-

terjesztő könyvek, lexikonok, feladatgyűjtemények, 

táblázatok, képletgyűjtemények). 

Magyar nyelv és irodalom: az önálló feladatvégzés, in-

formációgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek alkal-

mazása: segédkönyvek, szótárak, lexikonok, helyes-

írási kézikönyvek használata, ismeretlen kifejezések 

jelentésének megkeresése egynyelvű szótárakban. 

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről.  

Biológia-egészségtan: az élővilág rendszerezésében ér-

vényesülő szempontok bemutatása határozókönyvek 

alapján. 

Forráskiválasztás 

A feladatnak megfelelő forrástípus önálló ki-

választása. 

Információforrások hitelességének vizsgá-

lata, szelektálása. 

Többféle forrásra épülő tematikus gyűjtő-

munka. 

Magyar nyelv és irodalom: az információ kritikus be-

fogadásának megalapozása (azonos témáról különböző 

forrásból származó rövidebb információk összevetése 

tanári irányítással, csoportosan). 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a 

források megbízhatósága. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése. 

Idézés jelölése. A szerzői jogi vonatkozások 

megértése. 

Forrásjegyzék összeállítása. 

Magyar nyelv és irodalom: források megjelölése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, 

szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, tárgy-

szó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalomjegyzék. 

 

2.3. A fejlesztés várt eredményei a 8. évfolyam végén 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a könyvtár és az internet szolgáltatásait 

igénybe véve képes önállóan releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a feladatmegoldásban; képes alkalmazni 

a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan végrehajtani. 

 

 



 

 

3. 10. évfolyam 

 

3.1. A könyvtárhasználat tanulásának záró szakaszában cél 

A könyvtárhasználat önálló tanulásának záró szakaszában cél, hogy a tanuló minél átfogóbb és moder-

nebb könyvtárképpel rendelkezzen, ismerje saját igényeit, szokásait, tudását, annak érdekében, hogy azt 

tudatosan és hatékonyan alkalmazhassa, fejleszthesse tanulmányai és a középiskolai évek után is. A 

fejlesztés során az információs problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, sze-

mélyre, helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek ér-

dekében a könyvtári rendszer általános internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű szolgál-

tatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi 

évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási célhoz viszonyított információs 

értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és közhasznú adatbázisok és honlapok megis-

merésére, használatára kerül sor. 

 

3.2. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Katalógus önálló használata. A települési könyvtár önálló használata. Önálló 

kézikönyvhasználat. A felhasznált irodalomjegyzék összeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló 

felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tanulási képesség 

fejlesztése, kulturált 

könyvtárhasználat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasz-

nálása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való 

önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

Ének-zene: a könyvtár és 

az internet felhaszná-

lása. 



 

 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és is-

meretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus informá-

cióhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómun-

kával. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári infor-

mációkeresés. 

Az internetes adatgyűj-

tés technikái, linkek 

használata. 

Adatkeresés, anyaggyűj-

tés nyomtatott és elekt-

ronikus források segítsé-

gével; egynyelvű szótá-

rak, értelmező szótárak; 

szelekció, értékelés, el-

rendezés. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: az ismeret-

szerzés folyamatának és 

eredményének kritikus 

értékelése. A probléma-

megoldásra irányuló, ha-

tékony információkere-

sés. 

Vizuális kultúra: tájéko-

zódás valamely Európán 

kívüli kultúra művésze-

téről a történelmi, kul-

túrtörténeti összefüggé-

sek figyelembevételével. 

Ének-zene: zenei doku-

mentumok gyűjtése. 

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, ön-

álló használata.  

Matematika: ismeret-

hordozók használata. 

Könyvek (pl. matemati-

kai zsebkönyvek, szak-

könyvek, ismeretter-

jesztő könyvek, lexiko-

nok, feladatgyűjtemé-

nyek, táblázatok, képlet-

gyűjtemények). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, ké-



 

 

zikönyvek, szótárak, le-

xikonok használata, is-

meretlen kifejezések je-

lentésének önálló meg-

keresése egynyelvű szó-

tárakban. 

Az elektronikus tömeg-

kommunikáció és az iro-

dalom kölcsönhatásának 

új jelenségei. 

Földrajz: tájékozódás a 

hazai földrajzi, környe-

zeti folyamatokról. In-

formációgyűjtés inter-

netalapú szolgáltatások-

kal: időjárási helyzet-

kép, útvonaltervező, va-

lutaváltó. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történelmi, társada-

lomtudományi, filozó-

fiai és etikai kéziköny-

vek, atlaszok, lexikonok.  

Vizuális kultúra: a tö-

megkommunikáció for-

mái, a tömegkommuni-

kációt és a mediatizált 

nyilvánosságot jellemző 

tények, modellek. 

Az audiovizuális szöve-

gek, műsorok előállítá-

sát, nyelvi jellemzőit, 

közvetítését és értelme-

zését leíró fontosabb fo-

galmak és alapvető ösz-

szefüggések. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a 

forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: kérdések megfogal-

mazása a szerző esetle-

ges elfogultságaira, tájé-

kozottságára, rejtett 

szándékaira, stb. vonat-

kozóan. 



 

 

Az adott téma tanulmá-

nyozásához leginkább 

megfelelő térkép kivá-

lasztása. 

Különböző szövegek, 

hanganyagok, filmek, 

stb. vizsgálata a törté-

nelmi hitelesség szem-

pontjából. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem ver-

bális (hangzó, képi és di-

gitális) információk 

gyűjtése, szelekciója, 

rendszerezése, kritikája 

és felhasználása. 

Vizuális kultúra: infor-

mációforrások szűrésé-

nek szempontjai. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett bib-

liográfia, relevancia, kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, 

önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

3.3.  A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam végén 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó 

feladata során az információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; legyen 

tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan alkalmazni, legyen képes azt ér-

tékelni, tudatosan fejleszteni. 

  

 

4. Érettségire felkészítő foglalkozásokon 

 

A könyvtárhasználat érettségire felkészítő szakaszában az információs 

problémamegoldás folyamatának, a probléma megoldásának önálló, személyre, helyzetre 

szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a 



 

 

könyvtári rendszer általános internetes és a helyben elérhető könyvtárak teljes körű 

szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás szükséges. A hatékony könyvtárhasználat 

érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok és konkrét források felhasználási 

célhoz viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakirodalmi és 

közhasznú adatbázisok és honlapok megismerésére, használatára kerül sor. Sor kerül a 

dokumentumismeret és könyvtárismeret érettségi témaköreinek összegzésére is.  

4.1. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

K:4, E:4 

Előzetes tudás 
Katalógus önálló használata. Önálló kézikönyvhasználat. A felhasznált iroda-

lom jegyzékének összeállítása segítséggel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A könyvtári rendszer szolgáltatásai és a különböző információforrások önálló 

felhasználása tanulmányi és egyéb feladatokhoz. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

  

Magyar nyelv és iroda-

lom: kulturált könyvtár-

használat. 

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasz-

nálása a tanulásban.  

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével tör-

ténő önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárhasználat. 

 

 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és is-

meretterjesztő művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus informá-

cióhordozókból. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a könyvtári informá-

ciókeresés. 

Az internetes adatgyűjtés 

technikái, linkek haszná-

lata. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ismeretszerzés szak-

tudományi munkákból. 



 

 

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, ön-

álló használata. 

Matematika: ismerethor-

dozók használata.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: segédkönyvek, kézi-

könyvek, szótárak, lexi-

konok használata,  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: történelmi, társada-

lomtudományi, filozófiai 

és etikai kézikönyvek. 

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a 

forrás információs értékének figyelembe vételével. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: kérdések megfogal-

mazása a szerző esetleges 

elfogultságaira, tájéko-

zottságára, rejtett szándé-

kaira stb. vonatkozóan. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális és nem ver-

bális információk gyűj-

tése, rendszerezése, kriti-

kája és felhasználása. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 

Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, 

segítséggel való alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

A források alkotó felhasználása az etikai normák követésével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a források megjelö-

lése, az idézés formai és 

etikai szabályai, jegyze-

tek készítése, netikett. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, információkeresési stratégia, rejtett bibliográfia, relevancia, 

kritikus forráshasználat, hivatkozás, plágium, hitelesség, önművelés, egész életen 

át tartó tanulás. 

 

4.2. 

A fejlesztés várt 

eredményei  

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére 

legyen képes bármely, a tanulmányaihoz kapcsolódó feladata során az informá-

ciós problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat tudatosan 

alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. 

ismerje az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusait, adatbáziso-

kat, katalógusokat és azokat önállóan használja 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéni és csoportos képességfejlesztés 

Magyar nyelv és irodalom 

7. évfolyam 

36 óra 

 

 

Témakör Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alko-

tása 

2 óra 

Olvasás, szövegértés 4 óra 

Írás, fogalmazás 2 óra 

Helyesírás 6 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 6 óra 



 

 

Kisepikai alkotások 4 óra 

Nagyepikai alkotások (Mikszáth-regény, Jókai-regény, 

a romantikus korstílus) 

4+5 óra 

Lírai műfajok 3 óra 

 

 

 

 

 

 

Egyéni és csoportos képességfejlesztés 

Magyar nyelv és irodalom 

8. évfolyam 

36 óra 

 

 

Témakör Órakeret 

  

Olvasás, szövegértés 4 óra 

Írás, fogalmazás 2 óra 

Helyesírás 6 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 10 óra 

Kisepikai alkotások 3 óra 

Nagyepikai alkotások 3 óra 

Lírai műfajok 3 óra 

Dráma 4 óra 

 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

 

 

 

 

Célok és feladatok 

 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a nyelvi 

kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a 

szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális elemzésére, gyakor-

lati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a 



 

 

velük szoros összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és 

igényét. 

Az egyén folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy önállóan, 

illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kap-

csolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek megértésére, 

elemzésére, kritikai feldolgozására. Mindezek birtokában alkalmassá válik a másodlagos, átvitt kifeje-

zésmódból adódó jelentések felismerésére, reflexiójára és arra, hogy saját szövegek alkotása során maga 

is éljen velük. A szövegek önálló megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot 

figyelembe vevő, az alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok nor-

máiból fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak.  

 Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy tudatosítsa a diákokban: a nyelv változó, fejlődő rendszer, 

eszközszerű használata elengedhetetlen a világról való tudás megszerzéséhez és a hatékony kifejezőké-

pesség fejlesztéséhez. A nyelvi rendszer nem értelmezhető a beszélőtől független létező jelenségként, a 

nyelvi jelentés a nyelv szóbeli és írásos működése során jön létre.  

 Az anyanyelvi nevelés feladata, hogy fejlessze a különféle formában megjelenő (szóbeli, nyom-

tatott, elektronikus stb.) szövegek megértését, alkotását, a helyzetnek megfelelő kifejezés képességét, a 

különféle szóbeli és írásos információk célirányos és kritikus használatát, kiválasztását, újrarendezését. 

Feladata továbbá, hogy tudatosítsa és rendszerezze a korábban megszerzett tudást a nyelv társas, társa-

dalmi szerepéről, a nyelv és gondolkodás viszonyáról, az anyanyelv jelenbeli és múltbeli változásairól, 

más nyelvekkel való azonosságairól és különbözőségeiről. 

 A középiskolát végzettektől elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a beszédértés, a beszéd, a 

szövegértés és a szövegalkotás képességét és mindezek minőségi alkalmazását a szóbeli és írásbeli meg-

nyilatkozások különféle élethelyzeteiben. (Ideértve a hangzó és írott szövegek mellett az audiovizuális 

közlés és az információs társadalom különféle jelenségeinek ismeretét, megértését, készségszintű gya-

korlati alkalmazását.) 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves egységben, pár-

huzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. Értékközvetítő feladatát a 

magyar nyelv és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések és válaszok megfogalmazásával, 

motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál a diákok mindennapi életvilágára, önkife-

jezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati felismeréseire egyaránt.  

Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat a múlt, a jelen és a 

jövő között. A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a 

kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák megérté-

sében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti azonosság és kü-

lönbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmé-

nyek feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megterem-

tődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.  

Az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az iroda-

lomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának megszerettetése, közlés-

formáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget 

teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben 

a tanulók megismerik a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konven-

ciókat.  

Az irodalomtanítás feladata, hogy a művészet hatása révén kreatív érzelmeket, gondolatokat, 

intenzív élményeket közvetítsen, a megbeszélés, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás révén pedig az ön-

kifejezés és a másik meghallgatásának társas élményéhez juttassa a diákokat.  



 

 

Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok mindenfajta szövegnek pontosabb értőivé vál-

hatnak. Átélhetnek, megismerhetnek, sőt saját élményeiken, reflexióikon átszűrve meg is érthetnek 

olyan élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, ma-

gatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvényesíthetők. 

Együtt érzővé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, gondolatmenetek, világlá-

tások, meggyőződések iránt.  

Megtapasztalják és alkotó módon megismerik a nyelv kifejező lehetőségeit, ezáltal az anyanyelv 

szépsége mellett az önkifejezés, a szóbeli és írásbeli problémamegoldás átélt élményével gazdagodhat-

nak. Megszerezhetik azt a műveltségi anyagot, amely a magyar és az európai kultúra hivatkozási alapja. 

Megismerhetnek más alternatívát a tömegkultúra (populáris regiszter) mellett, vagy éppen a tömegkul-

túra jelenségeinek differenciáltabb befogadására, alkalmazására lesznek képesek. Igényesebbé válhat-

nak abban, hogyan tegyenek föl kérdéseket, mennyire mélyen és pontosan fogalmazzanak meg problé-

mákat.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy révén közvetített fogalmi műveltség felépítésében folya-

matos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. A fogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bő-

vítése és elmélyítése az értelmes tanulás egyik összetevője.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-

érzelmi nevelődéshez. Az irodalmi olvasmányok, élmények belső tartalékok is, fejlesztik az 

önismeretet, a valóságismeretet, összességükben az élet értékét sugallják. A tantárgy tehát nem 

a konkrét egészségfejlesztési ismeretekkel, inkább az egészségmegőrzéshez szükséges attitű-

dök kialakításával járulhat hozzá a mindenkori ifjú nemzedékek jóllétéhez. 
Az emberi kapcsolatok mikrotörténéseinek, a kapcsolatok szociális tartalmainak érzékelése, fel-

fogása, értékelése fejleszti a szociális érzékenységet, az irodalmi művek révén megismert különféle al-

katok, magatartásformák pedig támogatják az erkölcsi ítélőképességet. Az értékkeresés, az értékválság 

folyamatának megfigyelése, értelmezése módot ad az együttérzés, az önismeret és az erkölcsi tudatosság 

elmélyítéséhez. 

A nyelvi, irodalmi tanulmányaik révén a tanulók képessé válnak annak bemutatására, 

másokkal való megosztására, hogyan hordozzák és fejezik ki a magyar és a világirodalom al-

kotói különböző korok és emberek tapasztalatit, élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolá-

sait. Mindez hatékonyan támogatja nyelvi és kulturális kötődések alakulását, megerősödését. 

Az irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos emberi életsorsok növelik a valóságis-

meretet, több szempontból elemezhető modelleket mutatnak, hozzásegítve a diákokat sokféle 

emberi életút, életpálya megismeréséhez, ezáltal is támogatva a saját életükkel, további tanul-

mányaikkal, pályaválasztásukkal kapcsolatos felelős döntéseiket. 

A magyar nyelv és irodalomtanítás sajátos célja, hogy a tanulók éljenek meg, szerezze-

nek tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni feladatvállalásban, anyaggyűjtésben 

és előadásban, a kooperatív tanulás helyzeteiben (pármunkában, csoportmunkában), dramatikus 

játékban, különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazásában. Mindez jelentősen fejleszti 

tanulási képességeiket, ezáltal támogatja középiskolai tanulmányaik sikerességét is. Szövegér-

tési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényes és alkalmazható. 

A fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevelés természetes terepe a szövegértő 

olvasás fejlesztéséhez felkínált, ebben alkalmazott szöveganyag, elsősorban az ismeretterjesztő 

és a dokumentum típusú szövegek feldolgozása révén. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásá-

ban is van motiváló ereje, ha ilyen össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén minden-

napjaiban is releváns témákat érintünk. Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle 

viszonyát mutatják fel, ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a te-

remtett környezethez való tudatos viszony kialakításához. 



 

 

A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a szövegértés. Több 

nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, 

az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. 

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló tér-

hódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentősen alakítja 

az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális kultúrát és 

a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a könyvtári szol-

gáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta lehetőségek alkal-

mazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő információk kiválasz-

tása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, az információfeldol-

gozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és alkalmazása. Így a ma-

gyar nyelv és irodalom kiemelt befogadó tantárgya a könyvtárhasználat tanításának. 

A tanterv az érettségi kategóriáinak megfelelően tartalmazza a tananyagot (Életművek, 

Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és dráma, Irodalom és kul-

túra). 

       Helyi tantervünket az alábbi jogszabályok előírásait követve készítettük: 

110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről  

§ 3. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

§ 4. melléklet Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára 

§ 7.1. melléklet Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve 

 

A fogalmi rendszer 

A kerettanterv nyelv- és irodalom-felfogásával összhangban a tantárgyak kulcsfogalmai a követke-

zők: nyelv, nyelvi rendszer, nyelvhasználat, magyar nyelv, kommunikáció, szóbeliség és írásbeliség, 

beszélő, szöveg, nyelvi norma, jelentés, stílus, irodalom, irodalmiság, fikció, nyelvi konstrukció, befo-

gadó, hatás és értelmezés, szerző, elbeszélő, lírai én, hagyomány, motívum, műnem, műfaj, esztétikai 

minőségek.  

Az e kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás 

egyik összetevője. A kulcsfogalmak más és más kontextusban szükségszerűen újra és újra megjelennek 

irodalmi alkotások, szövegek, nyelvi jelenségek, poétikai, nyelvtani és más ismeretek értelmezésekor. 

Kulcsfogalomként jelöli meg a tanterv a szöveget is. A nyelvi-irodalmi képzésben a szöveg jelentésme-

zőjének gazdagságát jelzi a vele összefüggésben álló tantervi fogalmak sűrű hálózata (vö. pl. kontextu-

ális jelentés, szövegmondat, témahálózat, szövegtípus, előre- és visszautalás, kohézió). 

A tantárgy kulcsfogalmai tehát átfogó, a tanítási-tanulási folyamatban szükségszerűen ismétlődő 

fogalmak. E gazdag jelentésmezővel rendelkező fogalmak jellegüknél fogva, tartalmi összetevőik révén 

érintkeznek is egymással. A kulcsfogalmak természetesen fokozatosan telítődnek konkrét tartalmakkal, 

azaz fokozatosan épül fel az a fogalmi háló, ami végül is a fogalmi műveltségben ölt/het testet. A fo-

galmi gondolkodás fejlesztésének természetesen nem a fogalmak definiálása a cél, hanem a megértés. 

 

 

Tantárgyközi nevelés 

 



 

 

A magyar nyelv és irodalom kerettanterv érvényesíti az iskolai oktatás-nevelés közös, átfogó elveit, 

így részt vállal az egészségfejlesztés, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem társadalmi feladatai-

ból.  

A magyar nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai révén magától értetődően járul hozzá a lelki-

érzelmi nevelődéshez. Ez pedig különösen a pszichoszomatikus problémákra érzékeny serdülőkorban 

támogatja a testi-lelki egészség megőrzését, fenntartását. Az irodalmi olvasmányok, élmények belső 

tartalékok is, fejlesztik az önismeret, a valóságismeretet, összességükben az élet értékét sugallják. A 

tantárgyunk tehát nem a kevésbé a konkrét egészségfejlesztési ismeretekkel, inkább az egészségmegőr-

zéshez szükséges attitűdök kialakításával járulhat hozzá a mindenkori ifjú nemzedékek jóllétéhez.    

A környezettudatosságra nevelés természetes terepe a szövegértő olvasás fejlesztéséhez felkínált, 

ebben alkalmazott szöveganyag, elsősorban az ismeretterjesztő és a dokumentum típusú szövegek fel-

dolgozása révén. Érdemes a szövegtípusok közül a környezeti hatásokkal, az ökológiával, a környezet 

és a társadalom viszonyával foglalkozókat előnyben részesíteni. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásá-

ban is van motiváló ereje, ha ilyen össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén mindennapjaiban 

is releváns témákat érintünk.  Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle viszonyát mutatják 

fel, ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való 

tudatos viszony kialakításához.  

A fogyasztóvédelemre, a kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a szö-

vegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi elem-

zésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. Mindebben számíthatunk a ta-

nulók önálló anyaggyűjtésére, kiselőadásaira. A tantárgyunk az öncélú, és serdülőkorban esetenként 

státuszértékű fogyasztás ellensúlyozására az irodalmi alkotások élményével, megbeszélésével másféle 

értékeket is felmutat. A magyar nyelv és irodalom tantárgy alkalmas arra, hogy a kulturális fogyasztás 

területén is igényt teremtsen, ellensúlyt tartva a létező ifjúsági szubkultúráknak.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a szövegértési és szövegalkotási képességek, a kulturált nyelvi 

magatartás fejlesztésével járul hozzá a lehetséges pályaválasztási irány megtalálásához. Az irodalmi al-

kotásokban fölmutatott változatos emberi életsorsok növelik a valóságismeretet, több szempontból ele-

mezhető modelleket mutatnak, hozzásegítve a diákok sokféle emberi életút, életpálya megismeréséhez 

és ezáltal is támogatva a pályaválasztásukkal kapcsolatos felelős döntéseiket. 

 

 

A tanulók értékelése 

 

A magyar nyelvi és irodalmi műveltséget közvetítő órákon az értékelés alapjául az érvényben 

levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettantervben, valamint a rá épülő iskolai programban meg-

fogalmazott fejlesztési célok és feladatok szolgálnak.  

A kerettantervben a továbbhaladás feltételei című fejezet évfolyamonként közli azokat a kiemelt képes-

ségeket, amelyekben a diákoknak fejlődést kell elérniük. A továbbhaladás feltételeiben megfogalmazot-

tak azonban nem a minimumkövetelményt tartalmazzák, semmiképpen sem azonosak az elégséges/elég-

telen határok megvonásával. A továbbhaladás feltételei elsősorban a legfőbb fejlesztési-képzési felada-

tok teljesülése révén elvárt teljesítményeket nevezik meg.  

Az értékelési alkalmak (pl. évközi dolgozatok, projektmunkák, szóbeli prezentációk) megterve-

zése, az értékelt teljesítmények jellegének, valamint az értékelési kritériumoknak a világos, egyértelmű, 

következetes közlése a tanár feladata.  



 

 

 Az értékelés jellegét, tartalmi kritériumait alapvetően meghatározza, hogy fejlesztő vagy szum-

matív (összegző, egy-egy folyamatot lezáró) típusú értékelésről van-e szó. A tanárnak a tanulók évközi 

munkáját folyamatosan figyelemmel kell kíséri.  

 

 

 

Az értékelés főbb szempontjai 

 

A tanuló milyen mértékben értette meg és sajátította el a tananyagtartalmakat (pl. ismereteket, 

fogalmakat, összefüggéseket, szövegfeldolgozási eljárásokat, memoritereket, nyelvi normákat). 

Mennyire funkcionálisan, illetve mennyire önállóan tudja a fent részletezett tananyagtartalma-

kat alkalmazni feladathelyzetben, problémamegoldásban, kérdésfeltevésben, érvelés során, reflexió 

megfogalmazásában, állásfoglalás kialakításában 

Mennyire és milyen minőségben képes önálló kifejtésre (pl. a tanult, megértett fogalmak indo-

kolt, önálló használatára; különféle elemzési, értelmezési eljárások alkalmazására; következtések, értel-

mezések indoklására; érvek felkutatására és rendszerezésére; véleményének megfogalmazására szóban 

és írásban, különböző műfajokban (pl. hozzászólás, kiselőadás, kommentár, elemzés, magyarázat, kifej-

tés, értekezés). 

Milyen mértékben és hogyan vesz részt a közös tanulási folyamatban (csoportmunkában, pro-

jektmunkában, múzeumi és könyvtári órákon, közös értékelésben, vitákban, értelmezésekben, drámajá-

tékban) 

A feladathelyzettel és magával a feladattal összhangban lévő konkrét értékelési kritériumok (pl. 

a tartalmi kifejtés minősége, megfelelő szókincs, szóhasználat, világos szerkezet, helytálló megállapítás, 

helyesírás, szöveghű előadás) megállapítása és előzetes közlése általában növeli a követelmények elfo-

gadását, így az értékelés hitelességét is.  

 

 

A tanulói teljesítmények értékelésének lehetőségei 

 

A tanulók teljesítményének osztályzattal történő értékelése a tanórai tanulói tevékenységek szóbeli és 

írásbeli értékelése alapján történhet, így például: 

 szövegek, jelenségek, problémák írásbeli vagy szóbeli kifejtése, értelmezése adott témakörben 

adott vagy önállóan választott szempont alapján; 

 írásbeli vagy szóbeli beszámoló (olvasónapló, műsorrészlet) egy-egy témakörben a megadott 

szempontok, vagy önálló gyűjtés alapján; 

 kiselőadás, önálló anyaggyűjtés előadása (adott és/vagy a tanuló által választott szempontokkal, 

adott időkeretben); 

 szituációs játékok (történetek, jelenetek, improvizációk) eljátszása;  

 vitaszituációkban való részvétel;  



 

 

 művek, műrészletek (memoriterek) előadása;  

 évközi dolgozatok megírása meghatározott szempontok alapján (például az olvasott művek 

többféle értelmezési kontextusban való elhelyezésének képessége, a fogalomhasználat minő-

sége) minősítés céljából;  

 tematikus, témazáró feladatsorok, amelyek átfogó ismeretekre és képességekre irányulnak, a 

minősítés és a tanári folyamat kontrollja céljából;  

 projektmunkában való részvétel (egyéni vagy csoportos) szóbeli, írásbeli értékelése; 

 belső és külső vizsgák, amelyek a művelődési anyag súlyponti szempontjait és követelmény-

rendszerét mérik, az ellenőrzés, a minősítés és a tanítási kontroll céljából. 

 

A tanári értékelés mellett a középiskolában más hatékony formák is érvényesíthetőek, így a tanulók 

önértékelése (pl. a saját kiselőadásáé, fogalmazásáé). A diáktársak is felléphetnek az értékelő szerepé-

ben: pl. a disputa-programban, szituációs játékok, kifejező szövegmondás értékelésében.  

 

 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

 

A tankönyv a tanórai munka egyik legfontosabb eszköze, biztosítja a tanulók munkáltatását, sok és 

sokféle feladatot tartalmaz.  

A kiválasztásnál a szakmai munkaközösség az aktuálisan érvényben levő szabályok szerint jár el a helyi 

tantervnek legjobban megfelelő tankönyvcsaládokat választja. 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

6 évfolyamos osztálytípus 

 Heti óraszám Éves óraszám 

 Magyar nyelv Magyar  

irodalom  

Magyar nyelv Magyar  

irodalom  

7. évfolyam 1 2 36 72 

8. évfolyam 2 2 72 72 

9. évfolyam 2 2 72 72 

10. évfolyam 1 3 36 108 

11. évfolyam 1 3 36 108 



 

 

12. évfolyam 1 4 32 128 

 

 

 

Nyelvi előkészítő és két tannyelvű osztálytípus 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

 Magyar nyelv Magyar  

irodalom  

Magyar nyelv Magyar  

irodalom  

9. nyk, ktny  1 1 36 36 

9. évfolyam 2 2 72 72 

10. évfolyam 1 3 36 108 

11. évfolyam 1 3 36 108 

12. évfolyam 1 4 32 128 

 

 

Négy évfolyamos osztálytípus 

 

 Heti óraszám Éves óraszám 

 Magyar nyelv Magyar  

irodalom  

Magyar nyelv Magyar  

irodalom  

9. évfolyam 2 2 72 72 

10. évfolyam 1 3 36 108 

11. évfolyam 1 3 36 108 

12. évfolyam 1 4 32 128 

 

 

A helyi tantervünkben fent megadott óraszámoknak kb. 85 %-át fordítjuk új anyag feldolgozására. A 

többi órát összefoglalásra, dolgozatírásra, dolgozatjavításra, gyakorlásra használjuk fel. 

 

 

Általános célok 



 

 

 

7-8. évfolyam 

A 7–8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a 

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, hatékony-

ságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése (azonosítása), visszakeresése, 

értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális 

tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. Fontos 

feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése 

mondat- és szövegépítő eljárásokkal. Mire eljutottak a tanulók a 78. évfolyamig, addigra már megis-

merkedtek a János vitézzel és a Toldival, a mesékkel és a mondákkal, az első közösen megismert terje-

delmesebb regényekkel. Az olvasás és írás, a szövegértés és szövegalkotás ekkorra már több kell, hogy 

legyen számukra merő technikai gyakorlatnál vagy egyszerű kódoló – dekódoló eljárásnál. Érteniük 

kell, hogy az irodalom olyan üzenet, amelyet elődeink és a rendkívüli képességekkel megáldott művé-

szek örökítettek ránk, s amely üzenetnek a megfejtése és életünkbe építése a mi dolgunk. Ekkorra már 

szerencsés, ha a tanulók jól értik: a pragmatikus tudáselemeken túl az embernek szüksége van egy 

transzpragmatikus, ünnepnapi tudásra is, amiben elsősorban a művészetek adhatnak eligazítást. Ahhoz, 

hogy az irodalommal ebben a másfajta jelentésében is képesek legyenek szembesülni, ehhez több elő-

feltételnek is teljesülnie kell. Előfeltétele ennek a tanterv, az iskola és a nevelő részéről, hogy vegye 

figyelembe a tanuló sajátos serdülőkori viszonyát a tanulmányokhoz, a mély lelki kérdéseket érintő 

kommunikációhoz és a tekintélyhez, és csakis ezt a kritikus és sebezhető kamaszt jól ismerve fogal-

mazza meg célkitűzéseit. Ugyanennek másik előfeltétele a tanuló részéről, hogy legyen partner azoknak 

a képességeknek a kialakításában, amelyek az effajta irodalomértéshez elengedhetetlenek. Ennek meg-

felelően 78. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. Beszédkészség szempontjából a 78. év-

folyamon a tanuló beszédében már nemcsak megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát 

is jól tükrözi, továbbá a mondat- és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nem-

csak összefoglalni tudja az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt 

tud működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs techniká-

kat is képes alkalmazni. Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, ha-

nem ő maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából már nem-

csak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök 

típusainak azonosítására. Irodalomismeret szempontjából már nemcsak a lírai és az elbeszélő szerkeze-

tek kulcsfogalmait ismeri, hanem érti a formai jegyek jelentésteremtő szerepét is, továbbá megismerke-

dik a drámával, a befogadóval, a hatással, a beszédhelyzettel, a jellemzés módjaival és a tantervben 

számára előírt további fogalmakkal. Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyil-

vánításra és az eltérő vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kul-

turális, történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi 

hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

 

 

Magyar nyelv 7.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret  

3 óra 



 

 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszéd-

helyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, 

külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, va-

lamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesz-

tése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tudatosítása, a konf-

liktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a helyzetnek 

és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, nyelvi viselkedés 

gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) 

tudatosításával a nyelvi, nemzeti identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó attitűd, a 

másság iránti tisztelet erősítése. 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és hatásának, 

valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 
 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a sa-

ját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a kom-

munikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) helyze-

tekben. 

 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, fel-

szólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzet-

nek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: fel-

szólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, rész-

vétel beszélgetésben, 

vitában.  

Vizuális kultúra: szö-

veg és kép kapcsolata a 

vizuális médiumokban. 

Dráma és tánc: kife-

jező szövegmondás 

dramatikus játékban. 

Ének-zene: beszéd-

hang, énekhang, be-

szédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi beszéd. 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megje-

lenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése, korrigálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák (intenzív 

és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési mó-

dok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus szöve-

gekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes információforrások 

kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A tömegkommunikációs 

szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak felismer-

tetése, a nehézségek tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, 

olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok gya-

korlatban történő alkalmazása. 
A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olva-

sás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos 

szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüg-

géseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és hasz-

nálhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban ol-

vasott szövegek feldol-

gozásának tantárgyi sa-

játosságai.  
 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk ér-

telmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgo-

zás. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. Meg-

adott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, pél-

dák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrá-

sainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás folyamatköz-

pontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai kompeten-

ciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretet-

teljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés ké-

pessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő kivá-

lasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, következmé-

nyeinek elemző megismerése, megvitatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törek-

vés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, jellemzés, 

vélemény. 

 

 

Informatika: a szöveg-

szerkesztő programok 

lehetőségei. 
 

Vizuális kultúra: tipográ-

fia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elbeszélés, jellemzés, vélemény, elektronikus szöveg  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány 

elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; ön-

kontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő helyes-

írás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési képes-

ségek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjel-

használata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggya-

koribb szabályainak megismertetése. 
A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, az érte-

lemtükröztető rendszer megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 
 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályainak megismerése, alkal-

mazása. 

Informatika: a helyes-

írási ellenőrző progra-

mok. 

Vizuális kultúra: tipo-

gráfiai ismeretek – esz-

tétikus és célszerű írás-

kép. 

Kulcsfogalmak 
Alárendelő szóösszetétel, mellérendelő szóösszetétel, illetve fajtáik 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, mellék-

név, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozó-

szói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának felismer-

tetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommuni-

kációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az el-

sődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 
A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 
A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök tudatosí-

tása.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szö-

vegszervező ereje. 
Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs szán-

déknak megfelelően szóban és írásban.  

 

Szószerkezetek típusai, fajtái: mellérendelés, alárendelés. 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó viszonyszók 

és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és alkotá-

suk.  

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a hozzájuk kap-

csolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli viszonyaik, vonza-

tok. 

 

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási szabályai. A szó-

összetétel, a szóképzés és a jelentés összefüggésének elemzése szépirodalmi 

és nem irodalmi szövegekben; szógyűjtés és játékos szóalkotás-képzéssel, 

összetétellel.  

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat megkülönböztetése. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 
 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv szóalko-

tása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 

Egyszerű mondat; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), határozó (idő, 

hely, mód, társ, eszköz, állapot). 

Szószerkezet, mellérendelő és alárendelő szószerkezet. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Magyar irodalom 7.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kisepikai alkotások (pl. kisregény, elbeszélés, novella, le-

genda, anekdota) 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Epikai műnem. Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal).  

Mese, monda, mitológiai történet, bibliai elbeszélés.  

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, párbe-

széd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érzelmi tartalmak felismerésének (pl. indulatok, szeretet, együttérzés, segí-

tőkészség, félelem, bizalom, hála), az erkölcsi választások értelmezésének és 

véleményezésének fejlesztése. 

Az irodalmi élmény befogadásának és megosztásának fejlesztése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyes kisepikai műfajok sajátos-

ságai (pl. tér-, időviszonyok, előre-

utalás, késleltetés, nézőpont, szer-

kesztésmód, szereplők, hangnem, 

téma, motívumok). 

Kosztolányi Dezső, Mikszáth Kál-

mán és más magyar elbeszélők alko-

tásai.  

A tanuló kisepikai alkotásokban  

 azonosítja, elemzi az idő- és tér-

viszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a törté-

net időrendje közötti eltérést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket;  

 felismeri az elbeszélői nézőpon-

tot, beszédhelyzetet;  

 műelemzések nyomán rögzíti az 

egyes műfajok sajátosságait;  

 azonosítja az irodalom nagy té-

máit, pl. család, iskola, gyerekek 

és felnőttek, próbatételek;  

 képes az irodalmi élmény meg-

osztására;  

 képes érzelmi tartalmak felisme-

résére, erkölcsi választások értel-

mezésére és véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, együttérzés, 

Erkölcstan: nemzedékek, 

család, felnőttek, gyere-

kek kapcsolatai.  

 

Dráma és tánc: érzelmi 

tartalmak kifejezése drá-

majátékban, szerepjáték-

ban. 



 

 

segítőkészség, félelem, bizalom, 

hála;  

 memoriterek (prózaepikai szö-

vegrészletek) előadására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, mese, monda, legenda, anekdota, novella, elbeszélés, kisregény, szerke-

zet, időrend, elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nagyepikai alkotás – regényelemzés  

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések a megelőző évfolyamokból (házi és egyéni olvasmányok, if-

júsági regények).  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, for-

dulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rendszere; magatartás-

formák értékelése; vélemény megosztása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az elemző-értelmező olvasás elmélyíti 

az élmény- és tapasztalatszerzést, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, 

erkölcsi, esztétikai élmények forrása. 

Epikai alkotások elemző, értelmező képességének fejlesztése. Nagyepikai alko-

tás(ok)ban az idő- és térviszonyok azonosítása, elemzése; az elbeszélés és a tör-

ténet időrendje közötti eltérés érzékeltetése; az előreutalások, késleltetések sze-

repét azonosító szövegértelmező képességek fejlesztése. A műelemzések alap-

ján műfaji, poétikai, tematikai, erkölcsi következtetések megfogalmazásának 

képessége. 

Az irodalmi élmény megosztása, önálló olvasmányválasztás indoklása, olvas-

mányainak ajánlása. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter eser-

nyője – sok szempontú megközelítés. 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, 

szerkezet, anekdotikusság. 

A szereplők jellemzése (egyéni állás-

foglalással). 

Elemzések, értelmezések és kreatív 

írások.  

A tanuló nagyepikai alkotás(ok)ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és tér-

viszonyokat; 

 érzékeli az elbeszélés és a törté-

net időrendje közötti eltérést; 

 azonosítja az előreutalásokat, 

késleltetéseket; 

Informatika: források ön-

álló feltárása és felhasz-

nálása. 

 

Földrajz: az olvasott mű-

vek topológiája. 

 



 

 

 

Ajánlott és/vagy egyéni olvasmá-

nyok, pl. Jules Verne, Mark Twain, 

Dickens és mások műveiből; a klasz-

szikus és kortárs, magyar és világiro-

dalmi ifjúsági irodalomból – műbe-

mutatások, értelmezések, ajánlások 

(a házi olvasmányok megközelítési 

szempontjainak alkalmazása, önálló 

állásfoglalással).  

 felismeri az elbeszélői nézőpon-

tot, beszédhelyzetet; 

 a műelemzés nyomán rögzíti a 

műfaji sajátosságokat; 

 azonosítja az irodalom nagy té-

máit (pl. család, gyerekek és fel-

nőttek, próbatételek, szerelem); 

 képes az irodalmi élmény meg-

osztására; 

 képes a szereplők jellemzésére, 

tetteik minősítésére; erkölcsi vá-

lasztások értelmezésére és véle-

ményezésére; 

 memoriterek (prózaepikai szö-

vegrészletek) előadására; 

 képes annak felismerésére és tu-

datosítására, hogy az elemző-ér-

telmező olvasás elmélyíti az él-

mény- és tapasztalatszerzést;  

 képes az irodalmi élmény meg-

osztására, olvasmányainak aján-

lására; 

 alkalmas az önálló olvasmányvá-

lasztás indoklására. 

Erkölcstan: erkölcsi di-

lemmák. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyepika, szerkezet, időviszony, térviszony, cselekmény, fordulat, epizód, kitérő, 

késleltetés, előreutalás; anekdotikus; magatartásforma.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lírai műfajok (óda, himnusz, elégia, dal, epigramma) 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Lírai műnem. Népköltészet, műköltészet. Dal, tájleíró költemény, életkép.  

Verselési rendszerek. Hangsúlyos verselés (ütem, felező 8-as, felező 12-es.) 

Időmértékes verselés, versláb. Rím, rímelhelyezkedés, páros rím, félrím, allite-

ráció. Szóképek: hasonlat, megszemélyesítés, metafora. 

Alakzatok: ismétlés, párhuzam, ellentét, fokozás, szórendcsere.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, megszólított; te-

matika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) felismerése különböző 

korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a belső hallás fejlesztése. Szö-

vegértési és szövegelemző képességek fejlesztése: alakzatok, képek azonosítása, 

a jelentésteremtő szerep elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek 

értelmezése, érzelmi tartalmak megértése. Szövegelemzések, értelmezések sok 

szempontú megközelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Alkotások műfaji szempontokból a 

magyar irodalom különféle korszaka-

iból, pl. Ady Endre, Arany János, 

Csokonai Vitéz Mihály (A Remény-

hez), Janus Pannonius (Pannónia di-

csérete), József Attila, Kölcsey Fe-

renc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, 

Szabó Lőrinc, Vörösmarty Mihály, 

Weöres Sándor műveiből és kortárs 

magyar lírai alkotásokból. 

Tematikus, motivikus kapcsolódások 

felismerése – a műválasztás felölel 

alapvető lírai témákat (pl. természet, 

évszakok és napszakok, szülőföld, 

haza, család, szerelem, öntudat, köl-

tősors, költészet/ars poetica).  

 

Nemzeti himnuszunk, ódáink – Köl-

csey: Hymnus; Vörösmarty: Szózat; 

A tanuló  

 felismeri az alapvető lírai műfa-

jok sajátosságait különböző ko-

rok alkotóinak művei alapján (el-

sősorban 19-20. századi alkotá-

sok);  

 felismeri néhány lírai mű beszéd-

helyzetét, a megszólító-megszó-

lított viszony néhány jellegzetes 

típusát; 

 azonosítja a művek tematikáját, 

meghatározó motívumait; felfe-

dez műfaji és tematikus-motivi-

kus kapcsolatokat;  

 azonosítja a zenei és ritmikai esz-

közök típusait, felismeri funkció-

jukat, hangulati hatásukat; 

Ének-zene: ritmusok, rit-

musfajták azonosítása. 

 

Vizuális kultúra: a kom-

pozíció szerepe a festé-

szetben, építészetben. 



 

 

Petőfi: Nemzeti dal – műértelmezé-

sek, sok szempontú elemzések (pl. 

vershelyzet, szerkezet, műfaji válto-

zat, poétikai megoldások, vers-

forma). 

 azonosít képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani jel-

legzetességeket, a lexika jelen-

tésteremtő szerepét megérti a lí-

rai szövegekben; 

 megismeri a kompozíció megha-

tározó elemeit (pl. tematikus 

szerkezet, tér- és időszerkezet, 

logikai szerkezet, beszédhelyzet 

és változása); 

 felismer érzelmi tartalmakat;  

 sok szempontú megközelítésben 

elemez, értelmez különféle mű-

fajú lírai alkotásokat és meg is ta-

nul néhányat (pl. elégia/Csokonai 

Vitéz Mihály: A Reményhez; 

epigramma/Janus Pannonius: 

Pannónia dicsérete); 

 sok szempontú megközelítésben 

értelmezi, elemzi nemzeti himnu-

szunkat, ódáinkat (Kölcsey: 

Hymnus; Vörösmarty: Szózat; 

Petőfi: Nemzeti dal; memoriterek 

is).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma; verselési rendszer, rímes időmértékes ver-

selés, rímtelen időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verse-

lés, daktilus, kötött verssor, hexameter, pentameter, disztichon; rím, rímelhelyezke-

dés; szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora; alakzat, ismétlés, párhuzam, el-

lentét, fokozás, szórendcsere.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egy korstílus – a romantika 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás  Petőfi Sándor néhány műve. Jellemző műfajok a 19. sz. első feléből. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 Az irodalmi művek megismerése során a múlt értékes törekvéseinek megbe-

csülése, azonosulás a máig ható értékekkel. 

Ismerkedés egy korstílussal, korstílus és mű/vek összefüggéseivel. Romantikus 

jegyek, vonások azonosítása, megnevezése, művészeti kapcsolódások feltárása. 

Képesség az önálló ismeretszerzésre, digitális források használatával. 



 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy korstílus – a romantika.  
Egy-két szemelvény a korszak jel-

lemző alapvetéseiről, törekvéseiről 

(pl. szabadság az irodalomban; új, jel-

legzetes műfajok; kevertség, töredé-

kesség; romantika és népiesség). 

 

Szemelvények Kölcsey, Vörösmarty, 

Petőfi korstílusra jellemző, különféle 

műfajú, tematikájú alkotásaiból (pl. 

Kölcsey: Huszt; Vörösmarty: Áb-

ránd; Petőfi: Egy gondolat bánt enge-

met…). 

A tanuló 

 ismerkedik egy korstílussal, a 

korstílus és egy-egy mű közötti 

összefüggéssel; 

 ismerkedik a korszak irodalmi 

életével (pl. folyóiratok, színházi 

élet, irodalmi kapcsolatok); 

 megismeri a korszakolás nehéz-

ségeit; a romantika hátterét, esz-

tétikai elveit, törekvéseit, ábrázo-

lásmódját, hangnemeit; a stílus 

formajegyeit; 

ismerkedik romantika és népies-

ség, romantika és reformkor ösz-

szefüggésével; 

Vizuális kultúra: roman-

tikus festmények, épüle-

tek, viseletek. 

 

Ének-zene: a zenei ro-

mantika. 

 

Informatika: önálló isme-

retszerzés, a források 

azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfaji fogalmak (pl. óda, epigramma, rapszódia); romantikus ellentétezés, roman-

tikus képalkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nagyepikai alkotás – egy Jókai-regény és a romantikus kor-

stílus (regényelemzés) 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Regényelemzések (házi és egyéni olvasmányok). A romantikus korstílus.  

Nagyepikai művek jellemzői: szerkezet, idő- és térviszonyok, cselekmény, for-

dulat, epizód, kitérő, késleltetés, előreutalás; szereplők rendszere; magatartás-

formák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Fogékonyság a tematikai és erkölcsi megközelítésre, értékek azonosítására, 

megvitatására, a szereplők erkölcsi dilemmáinak, döntéseinek mérlegelésére.  

Komplex képességfejlesztés: egy Jókai-regény sok szempontú megközelítése, 

elemzése (pl. idő- és térviszonyok, előreutalások, késleltetések, elbeszélői né-

zőpont, stílusjellemzők).   

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás (regényelem-

zés) - sok szempontú megközelítés. 

 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai (vagy 

esetleg egy másik regénye, pl. Az új 

A tanuló egy Jókai-regényben 

 azonosítja, elemzi az idő- és tér-

viszonyokat, az előreutalásokat, 

késleltetéseket, epizódokat; a 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a történelmi regény 

eseményei és a történe-

lem. 



 

 

földesúr vagy A jövő század regénye) 

– sok szempontú megközelítés.  

 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, 

szerkezet.  

Hősök, magatartásformák, erkölcsi 

választások – a szereplők jellemzése 

(egyéni állásfoglalással). 

Regényműfaji változat (pl. heroikus 

regény, irányregény, utópia stb.). 

A romantika megjelenési formái (pl. 

szerkezet, cselekményfordulatok, jel-

lemek, hangnem, előadásmód). 

Elemzések, értelmezések és kreatív 

írások.  

szereplők kapcsolatait, a cselek-

mény elemeit;  

 felismeri az elbeszélői nézőpon-

tot, beszédhelyzetet;  

 műelemzés nyomán rögzíti a mű-

faji sajátosságokat és romantikus 

epika jellemzőit;  

 azonosítja a műben megjelenő te-

matikát (pl. család, szerelem, hő-

siesség, hazafiság, önfeláldozás);  

 képes a szereplők jellemzésére, 

tetteik minősítésére; erkölcsi vá-

lasztások értelmezésére és véle-

ményezésére;  

 alkalmas a megjelenített értékek, 

erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, 

értelmezésére;  

 alkalmas az irodalmi élmény 

megosztására; beszámoló, aján-

lás készítésére, különféle vélemé-

nyek összevetésére; 

 képes memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására;  

 képes annak felismerésére és tu-

datosítására, hogy az elemző-ér-

telmező olvasás elmélyíti az él-

mény- és tapasztalatszerzést.  

 

Földrajz: az olvasott Jó-

kai-regény topológiája. 

 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: Jókai-regé-

nyek filmes adaptációi. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Romantikus regény; regényműfaji változat, pl. heroikus regény; romantikus hős, 

jellem, ábrázolásmód. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Drámai műfajok (egy komédia) 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Dramatikus játék, dialógus, szerepjáték, dráma, színház. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a műnem 

jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása. Képesség az epi-

kai és a drámai történetmegjelenítés közötti hasonlóságok és eltérések azonosí-

tására. A műben megjelenített konfliktusok, döntések felismerése és mérlege-

lése. A komikum mint műfajformáló minőség felismerése, formáinak megkülön-

böztetése. Részvétel megjelenítésben (drámajátékban), színházi előadás megbe-

szélésében. 



 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok - egy komédia sok 

szempontú megközelítése 

 

Molière: Fösvény (esetleg pl. Képzelt 

beteg) vagy Shakespeare egy vígjá-

téka vagy Szigligeti: Liliomfi vagy 

Goldoni: Két úr szolgája.  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, cselek-

mény, konfliktusok.  

 

Drámai szerkezet.  

A komikum megjelenési formái (pl. 

helyzet- és jellemkomikum). 

Komikus jellem, jellemtípus. 

A tanuló  

 megismeri a drámai műnem leg-

fontosabb jellemzőit, a komédia 

műfaját közös és önálló olvasás-

sal, feldolgozással, műelemzés-

sel;  

 képes az epikai és a drámai törté-

netmegjelenítés közötti hasonló-

ságok és eltérések azonosítására;  

 a drámai szerkezet, drámai jellem 

és nyelv néhány jellemzőjének 

felismerésére; 

 a komikum mint műfajformáló 

minőség felismerésére, formáinak 

megkülönböztetésére;  

 egy jellemtípus azonosítására;  

 képes szituációk és instrukciók ér-

telmezésére, esetleg megjeleníté-

sére;  

 alkalmas részlet megtanulására, 

esetleg jelenet előadására az olva-

sott drámai műből, valamint egy 

látott jelenet (színházi előadás 

vagy felvétele) értelmezésére.  

Dráma és tánc: dráma és 

színház, a színházi meg-

jelenítés, szituáció, jel-

lem, díszlet, színpadi 

szövegmondás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, dialógus, konfliktus, alapszituáció, helyzetkomikum, jellemkomi-

kum, típus, jellemtípus.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei (1) 

Történet és elbeszélés a mozgóképen 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 

Megfigyeli és azonosítja a különböző médiaszövegekben megjelenő 

egyszerű helyszín- és idő-, illetve konfliktusviszonylatokat. 

Képsorozattal meg tud jeleníteni valamely egyszerű cselekményt. 

Érti a rövid, egy szálon futó, történetet bemutató művekben az ok-oko-

zati viszonyokat, azonosítja a történet idejét és helyszínét a cselekmény 

kezdő- és végpontját, a cselekményelemek sorrendjét. 

Dramatikus szövegek és drámajátékok segítségével képes átélni min-

dennapi konfliktusokat. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a média nyújtotta lehetőségek közti választás erköl-

csi-esztétikai felelősséget is jelent. 



 

 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, 

web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus attitűd kiala-

kítása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszer-

zése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Helyszín- és időviszonylatok, illetve jellemek és konfliktusviszonylatok fel-

ismerése, megfigyelése a médiaszövegekben (pl. rádióműsorban, riport-

ban). 

Átélt, elképzelt vagy hallott esemény mozgóképi megjelenítésének megter-

vezése az életkornak megfelelő szinten (pl. story-board, animáció, interjú 

alkalmazásával).  

A beállítás (snitt; a kamera által rögzített folyamatos tér és idő), a jelenet 

(nagyobb tér és/vagy időugrások által határolt szerkezeti egység), a fordulat 

és epizód fogalmának magyarázata. 

A korosztálynak megfelelő mozgóképi szövegeken a cselekmény- és törté-

netszervezés, valamint az elbeszélés (narráció) megfigyelése és tudatosí-

tása, és mindezzel összefüggésben konkrét szövegek elemzése során az ex-

pozíció, bonyodalom, lezárás már ismert fogalmainak alkalmazása.  

Egyszerűbb médiaszövegek létrehozásával (pl. interjú, újságcikk, közösségi 

portálra készülő adatlap, önportré) a képzelőerő, kifejezőkészség fejlesz-

tése. 

Vizuális kultúra: idő- és 

térbeli változások meg-

jelenítése képsorozatok-

kal. 

 

Dráma-tánc: az alapvető 

fogalmak (történet, cse-

lekmény, szándék, fe-

szültség, konfliktus, for-

dulópont stb.) ismerete 

és alkalmazása a saját já-

tékok értékelő megbe-

szélése során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jellem, hős, konfliktus, cselekmény, történet, elbeszélés, narráció, expozíció, bo-

nyodalom, lezárás, beállítás, jelenet, epizód, fordulat. 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Figyeli és 

tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. Törekszik az egyszerű, érthető, 

hatékony közlésre. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és szó-

ban továbbadni.  

A tanuló képes egy kb.  

300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megér-

tésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresé-

sére. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogal-

mazni, indokolni.  

A tanuló képes a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat 

gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Le tudja jegyezni az állításaihoz felhasznált információforrások 

adatait. 

A tanuló ismeri és a szövegalkotásban értelmesen használja a különböző mondatfajtákat. Alkalmazza 

az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.  



 

 

A tanuló bizonyítja a szöveg értő befogadását biztosító olvasási képességét, különféle műfajú és témájú 

szövegek felolvasásával, elmondásával. Képes különféle műfajú szépirodalmi művek szerkezetének és 

jelentésének összegző bemutatására, a szerkezeti elemek elkülönítésére, a szereplők és élethelyzetük 

jellemzésére.  

Memoriterként tud 3-4 lírai alkotást és kb. 15-20 soros drámarészletet. 

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az idézés helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

A tanuló képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, értelmezésére, példával történő be-

mutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, saját véleményével. A különböző művészeti al-

kotások között meg tud nevezni néhány közös és eltérő vonást. Egy-egy szempontból össze tud hason-

lítani egymástól lényegesen különböző esztétikai normákat képviselő műveket. 

 

Magyar nyelv 8.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; beszéd-

helyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, testtartás, távolság, 

külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, kapcsolat, va-

lamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesz-

tése, a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás alapelveinek tudatosítása, a konf-

liktuskezelés képességének fejlesztése.  

Különféle iskolai közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a helyzetnek 

és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, nyelvi viselkedés 

gyakoroltatása. A magyar nyelv kiejtési sajátosságainak (hangsúly, hanglejtés) 

tudatosításával a nyelvi, nemzeti identitás erősítése.  

A nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet) felismertetése, az elfogadó attitűd, a 

másság iránti tisztelet erősítése. 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és hatásának, 

valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a beszéd-

helyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 
 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a tömegkommunikáció 

üzeneteinek dekódolása. 

Minden tantárgy: fel-

szólalás, kiselőadás, 



 

 

 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, vitában, a sa-

ját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása a témának, a kom-

munikációs helyzetnek megfelelő kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) helyze-

tekben. 

 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, vita, fel-

szólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, kiselőadás, a helyzet-

nek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs használata. 

(ünnepi) beszéd, rész-

vétel beszélgetésben, 

vitában.  

Vizuális kultúra: szö-

veg és kép kapcsolata a 

vizuális médiumokban. 

Dráma és tánc: kife-

jező szövegmondás 

dramatikus játékban. 

Ének-zene: beszéd-

hang, énekhang, be-

szédtempó, ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv 

Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, internet. 

Sajtóműfaj (hír, tudósítás, interjú). 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A tanult szövegértési, szöveg-feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes 

tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása különféle megje-

lenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba felismerése, korrigálása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák (intenzív 

és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, információkezelési mó-

dok megismertetése, gyakorlati alkalmazása nyomtatott és elektronikus szöve-

gekben. 

Kritikai gondolkodás fejlesztése: az elektronikus, internetes információforrások 

kezelése a megbízhatóság, hitelesség szempontjából. A tömegkommunikációs 

szövegekben rejlő manipulációk felismerésének képességének fejlesztése.  

A webes felületek nem lineáris szövegeinek olvasási sajátosságainak felismer-

tetése, a nehézségek tudatosítása.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, 

olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok gya-

korlatban történő alkalmazása. 
A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív olva-

sás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos 

szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák összefüg-

géseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és hasz-

nálhatóságának kérdése.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótárhasználat. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban ol-

vasott szövegek feldol-

gozásának tantárgyi sa-

játosságai.  
 

Informatika: keresési 

ismeretek alkalmazása.  

 

Vizuális kultúra: ábrák, 

képek, illusztrációk ér-

telmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, szövegfeldolgo-

zás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. Meg-

adott témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, pél-

dák, érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrá-

sainak felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás folyamatköz-

pontúságának alkalmazása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társas kultúrában való részvételhez szükséges írástechnikai kompeten-

ciák fejlesztése: az érzelmek hiteles kifejezésének képessége, a szeretet-

teljes emberi kapcsolatok ápolásának képessége, konfliktuskezelés ké-

pessége, udvariassági formulák ismerete, alkalmazása stb. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a műfaji sa-

játosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása.  

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, következmé-

nyeinek elemző megismerése, megvitatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegek 

írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos jelölése.  

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás (hír, in-

terjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, törek-

vés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felüle-

ten (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál). 

Informatika: a szöveg-

szerkesztő programok 

lehetőségei. 
 

Vizuális kultúra: tipográ-

fia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

komment, blog; önéletrajz. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, hagyomány 

elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás folyamatában; ön-

kontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi tudatosság növelése: a normakövető és a normától eltérő helyes-

írás értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési képes-

ségek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak írásjel-

használata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek leggya-

koribb szabályainak megismertetése. 
A nyelvtani ismeretek alapján megismert összetett szavak helyesírása, az érte-

lemtükröztető rendszer megismertetése.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 
Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai. 

 

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) írásmódja. 

. 

Informatika: a helyes-

írási ellenőrző progra-

mok. 

Vizuális kultúra: tipo-

gráfiai ismeretek – esz-

tétikus és célszerű írás-

kép. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjel (vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, gondolatjel). 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 
Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag, összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, mellék-

név, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, melléknévi, határozó-

szói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának felismer-

tetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi kommuni-

kációban.  

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az el-

sődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 
A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 
A modalitásnak (a mondatfajtáknak) megfelelő akusztikai eszközök tudatosí-

tása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete, mondatfajták, szö-

vegszervező ereje. 
Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a kommunikációs szán-

déknak megfelelően szóban és írásban.  

 

A mondatok fajtái a kommunikációs tartalom és a beszélő szándéka szerint. 

A mondatok fajtái szerkezetük szerint. 

Az alárendelő összetett mondatok fajtáinak megfigyelése, felismerésük és al-

kotásuk. 

Vizuális kultúra: vizu-

ális kommunikáció, a 

vizuális közlések fel-

építése. 
 

Idegen nyelvek: a tanult 

idegen nyelv szóalko-

tása. 



 

 

A sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. 

A mellérendelő összetett mondatok fajtáinak megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk. 

A többszörösen összetett mondatok típusai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 

Összetett mondat; tagolt és tagolatlan mondat; alárendelő és mellérendelő mondat. 

Főmondat, mellékmondat, utalószó, (állítmányi, alanyi, tárgyi, határozói, jelzői 

alárendelő összetett mondatok). 

Sajátos jelentéstartalmak: hasonlítás, feltételesség, következmény, megengedés. 

A mellérendelő összetett mondatok: kapcsolatos, ellentétes, választó. következtető, 

magyarázó. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédige, igekötő. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv állandósága és változása 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése.  
A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának megfi-

gyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző régi és mai 

szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak értelmezése különböző ko-

rokból származó írott szövegeken és irodalmi példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány jellem-

zőjének megfigyelése, megnevezése.  

A Magyarországon élő nemzetiségek nyelve, nyelvhasználata. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, összehasonlí-

tása. 

A magyar nyelv eredete (finnugor rokonság), helye a nyelvek között. Nyel-

vünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a magyarság 

történetének kezdetei. 
 

Ének-zene: régi és új stí-

lusú népdalok.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 8.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kisepikai alkotások - prózai és verses, pl. novella, elbeszélés, kis-

regény, anekdota, karcolat, komikus eposz, ballada 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Verses és prózaepika (néhány, már tanult műfajjal). Mese, monda, mitológiai 

történet, bibliai elbeszélés, novella, kisregény, anekdota, ballada.  

Cselekmény, idő, helyszínek, fordulat, szereplő; szerkezet; elbeszélés, párbe-

széd, leírás; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tematikus kapcsolódások, alapvető élethelyzetek, érzelmi tartalmak felismerése, 

erkölcsi választások értelmezése, és véleményezése (pl. indulatok, szeretet, 

együttérzés, segítőkészség, félelem, bizalom, hála). 

Kisepikai művek műelemzései eljárásainak alkalmazása, a műelemzések alapján 

következtetések, általánosan érvényes megállapítások megfogalmazása. Szöveg-

tudás megosztása kifejező előadással. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Kisepikai alkotások - prózai és verses 

műfajok. 

Novella, elbeszélés, kisregény, anek-

dota, karcolat, egyperces novella, ko-

mikus eposz, ballada - műfaji rend-

szerezés. 

 

Tematikus kapcsolódások, archetipi-

kus helyzetek felismerése (pl. gye-

rekkor-felnőttkor, szegénység-gaz-

dagság, bűn-bűnhődés, házastársi 

kapcsolatok, hűség, kitartás, beava-

tás). 

 

A tanuló  

 műelemzések során rögzíti az 

egyes műfajok sajátosságait is;  

 felismeri az epikus közlésformát, 

valamint a verses és a próza-

forma műfajmegkötő vagy mű-

faj-független szerepét; 

 alkalmazza a művek már ismert 

értelmezési szempontjait (elemzi 

az idő- és térviszonyokat, szerke-

zeti megoldásokat, előreutaláso-

kat, késleltetéseket); 

 felismeri az elbeszélői nézőpon-

tot, beszédhelyzetet; 

Vizuális kultúra: témák, 

tematikus kapcsolódások 

a festészetben. 

 

Erkölcstan: beavatás; 

bűn, bűnhődés, lelkiisme-

ret. 

 

Dráma és tánc: kifejező 

szövegmondás, élmény-

megosztás. 



 

 

Kosztolányi Dezső, Móricz Zsig-

mond, Mikszáth Kálmán, Örkény Ist-

ván műveiből, valamint választható: 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa – 

a komikus eposz műfaji sajátosságai, 

illetve Arany János egy balladája (pl. 

Zách Klára; Szondi két apródja). 

 

Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) – házi olvasmány. 

A karcolatgyűjtemény szerkezete; 

pár-novellák összevetése. 

 azonosítja az irodalom nagy té-

máit, pl. család, iskola, gyerekek 

és felnőttek, szegénység; 

 a kisepikai műfajok rendszerezé-

sével (eredet, forma, műfaji jel-

lemzők) összefoglalja, átismétli a 

négy év során megszerzett isme-

reteit; 

 képes az irodalmi élmény meg-

osztására;  

 képes érzelmi tartalmak felisme-

résére, erkölcsi választások értel-

mezésére és véleményezésére, pl. 

indulatok, szeretet, együttérzés, 

segítőkészség, félelem, bizalom, 

hála stb.; 

 memoriterek (verses és prózaepi-

kai szövegrészletek) előadására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kisepika, anekdota, novella, egyperces novella, komikus eposz, szerkezet, időrend, 

elbeszélői nézőpont, beszédhelyzet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nagyepikai alkotás - regényelemzés 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
Regények, regényműfaj-változatok. Regényelemzések.  

Nagyepikai alkotások közlésformái.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberismeret, az önismeret fejlesztése: képesség a szereplők jellemzésére, 

tetteik minősítésére; alapvető emberi helyzetek, erkölcsi választások értelmezé-

sére, megbeszélésére, véleményezésére. 

Nagyepikai alkotások elolvasása, több szempontú megközelítése, feldolgozása, 

a narráció sajátosságainak megbeszélése, megvitatása. Az irodalmi nagy témái-

nak felismerése, azonosítása pl. szülő és gyerek, gyerekek és felnőttek, iskola és 

nevelés; beavatás, próbatételek, szerelem. Az emberismeret, az önismeret fej-

lesztése: képesség a szereplők jellemzésére, tetteik minősítésére; alapvető em-

beri helyzetek, erkölcsi választások értelmezésére és megbeszélésére, vélemé-

nyezésére. 



 

 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás – egy regény sok 

szempontú megközelítése. 

Pl. Tamási Áron: Ábel a rengetegben 

vagy Szabó Magda: Abigél vagy Mó-

ricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig 

(vagy egy másik regénye, pl. Pil-

langó, Árvácska) vagy Gárdonyi 

Géza: A láthatatlan ember vagy egy 

kortárs magyar vagy világirodalmi 

alkotás. 

 

Tér- és időviszonyok, cselekmény, 

szerkezet, elbeszélői nézőpont, hang-

nem, ábrázolásmód. 

 

Hősök, tettek, magatartásformák – a 

szereplők jellemzése (egyéni állás-

foglalással). 

 

Regényműfaji változat (pl. fejlődés-

regény, történelmi regény, példázatos 

regény).  

Elemzések, értelmezések és kreatív 

írások. 

A tanuló nagyepikai alkotás(ok)-ban  

 azonosítja, elemzi az idő- és tér-

viszonyokat, a narráció sajátos-

ságait (az elbeszélés és a történet 

időrendje, előreutalások, késlel-

tetések); a műfaji változatot;  

 felismeri az elbeszélői nézőpon-

tot, beszédhelyzetet;  

 azonosítja az irodalom nagy té-

máit, pl. szülő és gyerek, gyere-

kek és felnőttek, iskola és neve-

lés; beavatás, próbatételek, szer-

elem.  

 

A tanuló 

 képes a szereplők jellemzésére, 

tetteik minősítésére; alapvető 

emberi helyzetek, erkölcsi vá-

lasztások értelmezésére és meg-

beszélésére, véleményezésére; 

 felidézi és rendszerezi az olva-

sott, feldolgozott regényeket 

(összefoglalás); 

 képes az irodalmi élmény meg-

osztására, olvasmányainak aján-

lására; 

 alkalmas az önálló olvasmányvá-

lasztás indoklására; 

 memoriterek (prózaepikai szö-

vegrészletek) előadására. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: nagyepikai alkotások 

társadalomképe. 

 

Erkölcstan: hősök, tettek, 

magatartásformák értel-

mezése. 

 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: nagyepikai 

alkotások filmes feldol-

gozásai és hatásuk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélői nézőpont, hangnem, ábrázolásmód; fejlődésregény, humor, példázat / 

parabola, történelmi regény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípusok - óda, dal, epigramma, 

elégia, ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, gondolati líra 

Órakeret 

19 óra 



 

 

Előzetes tudás 
Lírai műnem. Dal, óda, himnusz, elégia, epigramma. 

Poétikai és verstani alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy líra különböző műfajai az emberi érzelmek, erkölcsi 

döntések átélésének és a velük való azonosulás lehetőségét teremtik meg. 

Az alapvető lírai műfajok sajátosságainak (pl. beszédhelyzet, megszólított; te-

matika, motívumok, műfaji és tematikus kapcsolatok) felismerése különböző 

korok alkotóinak művei alapján. A ritmusérzék, a belső hallás fejlesztése. Szö-

vegértési és szövegelemző képességek fejlesztése: alakzatok, képek azonosí-

tása, a jelentésteremtő szerep elemzése, a kompozíció meghatározó elemeinek 

értelmezése, az érzelmi intelligencia, az empátia fejlesztése, az érzelmi tartal-

mak megértése révén. Szövegelemzések, értelmezések sok szempontú megkö-

zelítésben. A szöveghű, kifejező szövegmondás fejlesztése.  

Képesség a reklám, a popzene új szóbeli költészetének értelmezésére, közmű-

veltségi helyének, szerepének megértésére. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Lírai és átmeneti műfajok, műtípu-

sok, pl. óda, dal, epigramma, elégia, 

ekloga, életkép, tájlíra, hangulatlíra, 

gondolati líra - műfaji rendszerezés. 

 

Tematikus, motivikus kapcsolódások 

felismerése (a műválasztás felölel 

alapvető lírai témákat, pl. természet, 

évszakok és napszakok, szülőföld, 

haza, család, szerelem, háború, sza-

badság, öntudat, költősors, költészet / 

ars poetica).  

Verstani, poétikai fogalmak rendsze-

rezése. 

 

Szemelvények Ady Endre, Arany Já-

nos, Csokonai Vitéz Mihály, Janus 

Pannonius, József Attila, Kölcsey Fe-

renc, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós 

(Nem tudhatom), Szabó Lőrinc, Vö-

rösmarty Mihály, Weöres Sándor 

műveiből és kortárs magyar lírai al-

kotásokból. 

 

A tanuló  

 elemzi az alapvető lírai műfa-

jok sajátosságait különböző 

korok alkotóinak művei alap-

ján, értelmezi néhány lírai mű 

beszédhelyzetét, a megszólító-

megszólított viszony néhány 

jellegzetes típusát; 

 azonosítja a művek tematikáját, 

meghatározó motívumait; felfe-

dez műfaji és tematikus-motivi-

kus kapcsolatokat;  

 elemzi a zenei és ritmikai eszkö-

zök típusait, felismeri funkcióju-

kat, hangulati hatásukat;  

 elemzi a képeket, alakzatokat, 

szókincsbeli és mondattani jel-

legzetességeket, a lexika jelen-

tésteremtő szerepét megérti a lírai 

szövegekben;  

 elemzi a kompozíció meghatá-

rozó elemeit (pl. tematikus szer-

kezet, tér- és időszerkezet, logi-

kai szerkezet, beszédhelyzet és 

változása); 

 elemzi a művekből feltáruló ér-

zelmi tartalmakat; 

Ének-zene: dallam- és rit-

musvariációk; énekelt 

versek, ritmushatások; a 

rockzene néhány jellem-

zője. 

 

Dráma és tánc: kifejező 

szövegmondás. 

 

Társadalomismeret; 

mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: a reklámesz-

közök és hatásuk. 



 

 

Szemelvények a reklám és a popzene 

új szóbeli költészetéből.  

 

A fogalmi háló a választott művekhez 

kapcsolódik. 

 sok szempontú megközelítésben 

elemez, értelmez különféle mű-

fajú lírai alkotásokat és meg is ta-

nul néhányat (Ady Endre, József 

Attila, Kosztolányi Dezső, 

Weöres Sándor egy-egy művét, 

Radnóti Miklós Nem tudhatom 

című alkotását és kortárs magyar 

szerzők néhány költeményét;  

  rendszerezi műfajelméleti, vers-

tani, poétikai ismereteit (ismét-

léssel is);  

 ismerkedik a reklám és a popzene 

új szóbeli költészetével, illetve 

ennek helyével, szerepével, hatá-

sával a közműveltségben. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Óda, himnusz, elégia, dal, epigramma, ekloga, verselési rendszer, rímes és rímtelen 

időmértékes verselés, versláb, spondeus, trocheus, trochaikus verselés, daktilus, kö-

tött verssor, hexameter, pentameter, disztichon, rím, rímelhelyezkedés, alliteráció; 

szókép, hasonlat, megszemélyesítés, metafora, alakzat, ismétlés, párhuzam, ellentét, 

fokozás, figura etymologica, inverzió. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A romantika mint az utolsó egységes korstílus.  

Ady, Kosztolányi (vagy más, korszakbeli szerző) egy-két műve.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy egy korszak sokféle módon vet fel erkölcsi és esztétikai 

kérdéseket, és sokféle műformában és hangnemben felelhet a problémákra. 

Megismerkedés egy korszak irodalmi életével és stílusirányzataival – pl. imp-

resszionizmus, szimbolizmus, szecesszió –, az irányzatok és egy-egy mű össze-

függésével. A stíluselemzési képességek fejlesztése. Az önálló ismeretszerzés, 

könyvtárhasználat és forráskezelés támogatása. A regionális és helyi kötődések 

elmélyítése a korszak irodalmi, művészeti, kulturális emlékeinek, emlékhelyei-

nek azonosításával. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Stílusirányzatok a 20. század elején 

(klasszikus modernség). 

 

Az impresszionizmus, szimbolizmus, 

szecesszió stílus- és formajegyei. 

Jellemző művek, ábrázolásmódok pl. 

Ady, Babits, Juhász Gyula, Tóth Ár-

pád műveiből.  

A tanuló megismerkedik  

 egy korszak stílusirányzataival – 

pl. impresszionizmus, szimboliz-

mus, szecesszió –, az irányzatok 

és egy-egy mű összefüggésével;  

 ismerkedik a korszak irodalmi 

életével (pl. a Nyugat szerepe, 

hatása; irodalmi kapcsolatok); 

 megismeri a korszakolás nehéz-

ségeit;  

 az irányzatok főbb esztétikai el-

veit, törekvéseit, ábrázolásmód-

ját, stílus- és formajegyeit (szim-

bólumhasználat és szimbolizmus 

megkülönböztetésével); 

 jellemző műveken felismeri az 

irányzatok jellegzetességeit, 

főbb vonásait;  

 az önálló ismeretszerzés többféle 

módszerével (pl. internet, elekt-

ronikus könyvtár stb.) is gyűjt in-

formációkat;  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismertek: 

a korstílusok művelődés-

történeti, életmódbeli vo-

natkozásai. 

 

Vizuális kultúra: stílus-

irányzatok a 20. század 

elején. 



 

 

 keres a korszakhoz regionális és 

helyi kulturális kötődéseket (bár-

mely művészeti ágból, pl. festé-

szet, szobrászat, építészet is).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, szinesztézia, allegória, szimbólum, 

összetett költői kép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági és/vagy a szórakoztató irodalom 

köréből - magyar vagy világirodalom, regényelemzés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Regényelemzések (legalább 5–6, korábban közösen, részletesen értelmezett 

nagyepikai alkotás tapasztalatai). Témák, hősök, műfaji változatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szociális képességek, az önismeret, az empátia, az erkölcsi tudatosság fejlesz-

tése. Műmegközelítési, műelemzési eljárások alkalmazása, a személyes iro-

dalmi élmények megosztása, olvasmányválasztás önálló indoklása. Megbeszé-

lésekben a tetszés- vagy véleménynyilvánítás árnyaltabb nyelvi formáinak al-

kalmazása, az eltérő ízlésítéletek különbözőségének megértése. A szórakoztató 

irodalom, a populáris irodalom egyes alkotásainak, különféle filmes feldolgo-

zásoknak esztétikai szempontú, kritikus értékelése.  

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Nagyepikai alkotás az ifjúsági 

és/vagy a szórakoztató irodalom kö-

réből – egy magyar vagy világiro-

dalmi regény sok szempontú megkö-

zelítése. 

 

A népszerű irodalom műfajai (pl. if-

júsági, bűnügyi, fantasztikus regény, 

kalandregény, sci-fi), megoldásai, ha-

tása; hangnemei (pl. humoros re-

gény), formái (pl. naplóregény, levél-

regény). 

Pl. Golding: A Legyek Ura / Salinger: 

Zabhegyező / Rejtő Jenő egy műve / 

Verne egy műve / egy klasszikus bűn-

ügyi regény.  

 

A fogalmi háló a választott művekhez 

kapcsolódik. 

A tanuló 

 tudja alkalmazni a művek meg-

közelítésének (korábban gyako-

rolt) lehetőségeit; 

 képes az irodalmi élmény meg-

osztására, olvasmányainak aján-

lására; 

 alkalmas az önálló olvasmányvá-

lasztás indoklására; 

 képes memoriterek (prózaepikai 

szövegrészletek) előadására; 

 tud tájékozódni erkölcsi kérdé-

sekben, és ezt igényli is; megérti 

az igazság és nézőpont, a szemé-

lyes és a közösségi igazság konf-

liktusát;  

 képes az önálló műbefogadás 

mind teljesebb élményére, a hatás 

feldolgozására (csoportos beszél-

getésben való részvétellel és 

egyéni szövegalkotással egy-

aránt);  

Társadalomismeret: a 

bűnügyi regények társa-

dalomképe. 

 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: a populáris kultúra 

műfajai, jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: filmtípusok, 

műsortípusok (pl. sci-fi; 

krimi). 



 

 

 képes a tetszés- vagy vélemény-

nyilvánítás árnyaltabb nyelvi for-

máinak alkalmazására, az eltérő 

ízlésítéletek különbözőségének 

megértésére;  

 képes a szórakoztató irodalom, a 

populáris irodalom egyes alkotá-

sainak, különféle filmes feldol-

gozásoknak esztétikai szem-

pontú, kritikus értékelésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népszerű irodalom, bűnügyi történet, kalandregény, fantasztikus regény, tudomá-

nyos-fantasztikus irodalom, humoros hangnem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem, drámai szerkezet, drámai jellem, jellemtípusok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámában megjelenített konfliktusok, erkölcsi választások mérlegelése és ér-

tékelése, azonosulás a műben megjelenített pozitív értékekkel, magatartásokkal. 

Drámai mű/vek közös és önálló olvasása, befogadása, feldolgozása; a műnem 

jellemzőinek (pl. szerkezet, jellem, szituáció, nyelv) feltárása. Képesség drámai 

hősök jellemzésére, kapcsolataik, konfliktusaik elemzésére. A tragikum/komi-

kum mint műfajformáló minőség megértése, műbeli megjelenési formáinak fel-

ismerése. Különféle dramatikus formák kipróbálása révén (pl. helyzetgyakorlat, 

stílusgyakorlat, dramatikus improvizáció) az empatikus készségek fejlesztése. 

Ismeretek Követelmények Kapcsolódási pontok 

Drámai műfajok - egy tragédia 

és/vagy egy komédia sok szempontú 

megközelítése. 

 

Shakespeare: Romeo és Júlia  

(vagy egy Shakespeare-komédia 

vagy Gogol: A revizor).  

 

Tér- és időviszonyok, szereplők 

rendszere, alapszituáció, cselek-

mény, konfliktusok. Drámai szerke-

zet.  

 

A tanuló  

 felismeri és elemzi a drámai 

műnem főbb jellemzőit, a válasz-

tott alkotás műfaját közös és ön-

álló olvasással, feldolgozással, 

műelemzéssel; 

 elemzi a drámai szerkezet, drá-

mai jellem és nyelv néhány jel-

lemzőjét; 

 felismeri a tragikumot/komiku-

mot mint műfajformáló minősé-

get, elemzi a műbeli megjelenési 

formáit; 

 tudja jellemezni a drámai hősö-

ket, elemezni kapcsolataikat, 

konfliktusaikat; 

Dráma és tánc: dráma és 

színház; a tragikus, a ko-

mikus minőség megjele-

nítése; színházi előadás 

elemzése, értékelése. 

 

Erkölcstan: tragikus/ko-

mikus történés, cselek-

mény; érték, értékveszte-

ség. 



 

 

A meghatározó minőség szerepe (tra-

gikus/komikus cselekmény; tragi-

kus/komikus hős). 

 

Hősök (egyéni és tipikus vonások). 

Tragikus bukás, értékveszteség/ko-

mikus lelepleződés. 

 képes szituációk és instrukciók 

értelmezésére, esetleg megjelení-

tésére; 

 tud elemezni és értelmezni egy 

látott jelenetet (színházi előadás 

vagy felvétele); 

 alkalmas egy szövegrészlet meg-

tanulására, jelenet előadására az 

olvasott drámai műből vagy an-

nak alapján; 

 különféle dramatikus formák ki-

próbálása révén (pl. helyzetgya-

korlat, stílusgyakorlat, dramati-

kus improvizáció) fejlődik empa-

tikus készsége.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dráma, komédia, tragédia, komikum, tragikum, dialógus, konfliktus, alapszituáció, 

drámai nyelv, drámai jellem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média kifejezőeszközei (2) 

A mozgóképi és az írott sajtó szövegeinek rendszerezése 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Az egyes médiumokban megjelenő médiaszövegek közötti különbségek érzé-

kelése, médiaszövegek fikciós vagy dokumentum jellegének megfigyelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, a mozgóképi és írott szövegek közti választás erkölcsi-esztéti-

kai mérlegelést és értékelést igényel. 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, 

web) szövegértés képességének fejlesztése, önálló és kritikus attitűd kialakí-

tása, a mediális írás-olvasástudás fejlesztése. 

A médiumok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszer-

zése.  

A tudatos szövegválasztás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak tudatosítása és próbája, hogy noha a mozgóképi szövegeknek nincs 

minden szövegre alkalmazható osztályozása, a filmek értelmezését, elemzé-

sét segíti a rendszerezés néhány alapszempontja (a valóságanyag természete, 

dokumentumfilm-fikció; az alkotói szándék és nézői elvárás – műfajfilm, 

szerzői film). 

 

Ének-zene: zenei stílu-

sok, műfajok isme-

rete - dal, kánon, kó-

rusmű, szimfónia, más 

hangszeres és zenekari 

művek, opera. 

 



 

 

A szerzői és a műfajfilm néhány meghatározó jellemzőjének meghatározása 

(a nézők számára ismerős témák, szériaszerű filmalkotások, könnyen befo-

gadható ábrázolási konvenciók, illetve a személyesebb, a szerzővel azono-

sítható eredeti formanyelv használata). 

 

A meghatározó sajtóműfajok felismerése, alapvető jellemzőik tudatosítása 

(tudósítás, riport, publicisztika, kritika). 

Dráma és tánc: alapvető 

tánctípusok, táncstílu-

sok és kísérőzenéjük 

azonosítása, mozgás- 

vagy mozgásszínházi 

formák megkülönbözte-

tése.  

 

Vizuális kultúra: Képző-

művészeti ágak, az épí-

tészet, a design főbb jel-

lemzőinek ismerete.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dokumentum, fikció, műfaji, western, sci-fi, melodráma, burleszk, thriller; szer-

zői, ábrázolási konvenció; tudósítás, riport, kritika, publicisztika. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A média társadalmi szerepe, használata 

A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A médiaszövegek emberek által mesterségesen előállított tartalmak.  

A médiaszövegek elemi szövegalkotó kódjainak, kifejező eszközeinek isme-

rete. A metafora és a metonímia felismerése, alkalmazása. 

A hírműfajhoz kapcsolódó meghatározó tevékenységek (pl. újságíró, fotóripor-

ter) ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a média nagyfokú társadalmi szerepet játszik; a szerep 

megítéléséhez elvi-erkölcsi alapon nyugvó mérlegelés szükséges. 

A média, kitüntetetten az audiovizuális média és az internet társadalmi szerep-

ének, működési módjának tisztázása. 

Alapszintű, a média művelődéstörténetére vonatkozó tájékozottság megszer-

zése, a naiv fogyasztói szemlélet átértékelése. 

Önálló és kritikus attitűd kialakítása, a kritikai médiatudatosság fejlesztése. 

A résztvevő és aktív állampolgári szerep elsajátítása, kritikai képességek fej-

lesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Annak felismerése, hogy a médiaszövegek megformálásához („írásához”) 

és megértéséhez („olvasásához”) az adott médiumra vonatkozó nyelvisme-

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a médiumok hírei és 



 

 

retre van szükség, és a tömegkommunikáció médiumai más- és más jel-

rendszert, kódokat használnak írott, szimbolikus –, például egy képen lát-

ható tárgy – és technikai –, például a kameramozgás – kódokat). 

 

Annak tudatosítása, hogy a technikai úton rögzített képeket (is) alkalmazó 

kommunikáció sajátossága, hogy a képeken, mozgóképeken látható for-

máknak, motívumoknak nincs pontosan meghatározott értelme – a jelentés 

nagymértékben függ a befogadótól. 

A mágikus gondolkodás fogalmának vizsgálata, meghatározása (a tárgyak 

képének azonosítása az ábrázolttal, a kép és a valóság öntudatlan azonosí-

tása). 

 

Annak felismerése, hogy míg a művek esetében a befogadó a szerző által 

megjelenített cselekményvilág eseményeiből maga konstruálja a történetet, 

a média direkt értelmezési kereteket kínál a fogyasztónak a közrebocsátott 

történetjavaslatok értelmezésére. 

Kérdések és állítások megfogalmazása a mediatizált kommunikáció egyirá-

nyú és/vagy interaktív jellegével kapcsolatban. 

Annak megismerése és aktuális médiaesemények feldolgozásával tudatosí-

tása, miért és hogyan érvényesül a médiában a sztereotip megfogalmazás 

kényszere, milyen veszélyekkel járhat mindez. 

A nemeknek, foglalkozásoknak, életmódmintáknak, kisebbségeknek a ta-

pasztalati valóságtól eltérő megjelenítésének felismerése a médiában, an-

nak tudatosítása, hogy a médiaszövegek a közösség kulturális képviselői 

(reprezentánsai).  

 

A sztereotípia és a reprezentáció fogalmának meghatározása, annak érzé-

kelése, miért problematikus hogy a világ nem olyan módon jelenik meg a 

médiában, mint a tapasztalati valóságban. 

Élmények és tapasztalatok összevetése a média által közvetített, megjele-

nített világokkal (pl. hírműsorok, talk-showk, reality-showk, életmód ma-

gazinok, közösségi portálok alapján az azonosságok és az eltérések megfi-

gyelése, megbeszélése).  

Azonos események eltérő megfogalmazásainak összevetése, ésszerű indok-

lás az egyszerűbb reprezentációk különbözőségeire (érdekek, nézőpontok, 

politikai és gazdasági érintettség), illetve műfaji, nyelvi különbségek feltá-

rása a hírműsorokban, hírportálokon, napisajtóban). 

a környezetben tapasztalt 

valóság összehasonlítása. 

 

Informatika: algoritmus 

kódolása a számítógép 

számára egyszerű prog-

ramozási nyelven. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szimbolikus kód, technikai kód, mágikus gondolkodás, értelmezési keret, egyirá-

nyú kommunikáció, interaktív kommunikáció, sztereotípia, reprezentáció. 

 

 

 



 

 

A továbbhaladás feltételei 

A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Figyeli és tudja értel-

mezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. Törekszik az egyszerű, érthető, hatékony 

közlésre. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és szóban tovább-

adni.  

A tanuló képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg glo-

bális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből informá-

ciók visszakeresésére. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban 

megfogalmazni, indokolni.  

A tanuló képes a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat 

gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Le tudja jegyezni az állításaihoz felhasznált információforrások 

adatait. 

A tanuló ismeri és a szövegalkotásban értelmesen használja a különböző mondatfajtákat. Alkalmazza az 

írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.  

A tanuló bizonyítja a szöveg értő befogadását biztosító olvasási képességét, különféle műfajú és témájú 

szövegek felolvasásával, elmondásával. Képes különféle műfajú szépirodalmi művek szerkezetének és je-

lentésének összegző bemutatására, a szerkezeti elemek elkülönítésére, a szereplők és élethelyzetük jellem-

zésére.  

Memoriterként tud 3-4 lírai alkotást és kb. 15-20 soros drámarészletet. 

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az idézés helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

A tanuló képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, értelmezésére, példával történő be-

mutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, saját véleményével. A különböző művészeti alkotá-

sok között meg tud nevezni néhány közös és eltérő vonást. Egy-egy szempontból össze tud hasonlítani 

egymástól lényegesen különböző esztétikai normákat képviselő műveket. 

 

Általános célok 

 

9–10. évfolyam 

A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja a 

tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének és foga-

lomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalma-

zása, olvasható írás, biztos, problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek 

folyamatos differenciálása és mélyítése; az értő hangos és néma olvasás, amely magában foglalja a külön-

féle nyelvi szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító szerepükre 

való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól a beszélgetésen át 

az önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt területe különféle hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, 

rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) különféle hordozókon közzétett szövegek 

olvasása, illetve megértésének, értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével ösz-

szefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló jegyzet és vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott 

szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása szóban és írásban. 

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas-társadalmi 

párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a beszédpartnerekhez 



 

 

alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás kialakítása, hangzó szövegek ver-

bális és nem verbális kódjainak megértése és értelmezése, a hangzó szöveg különféle kommuni-

kációs helyzetekben, beszédszándékokkal és célokkal, a beszédpartnerek kommunikációs szándé-

kának, nem nyelvi jeleinek felismerése, azonosítása.  
Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi, nyelvtani is-

meret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a nyelvtani ismereteik önállóan alkalmazására a nyelvi-nyelv-

használati jelenségek megközelítésében. Cél az önálló kézikönyvhasználat mellett a biztos helyesírású szö-

vegek megírása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási, 

szövegszerkesztési és helyesírási problémák megnevezésére a hibák önálló javítására. 

A magyar nyelvi fejlesztés és ismeretanyag tartalmazza szakmai-tudományos, publiciszti-

kai, közéleti, szépirodalmi szövegek földolgozását, értelmezését, értékelését jelentéstani és stilisz-

tikai szempontok érvényesítésével (pl. szinonimitás, többértelműség, konkrét és átvitt jelentés; 

szóképek, alakzatok, hangszimbolika, jóhangzás). A szövegek feldolgozásának célja az analizáló, 

jelentésfeltáró és a szöveget egybelátó (holisztikus) szövegelemzési eljárások alkalmazása, a fent 

mondottakkal egybehangzóan szakmai-tudományos, ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti szö-

vegek jelentésének értelmezésében. Cél a szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a 

stilisztikai és szövegtani ismeretek alkalmazásával. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális 

összetevőinek értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fej-

lesztése eljut oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes szakmai-tudományos, publi-

cisztikai – írott, audiovizuális, digitális környezetben megjelenő – szövegek, metaforikus, meto-

nimikus jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs szándékok, technikák felfedezé-

sére, szépirodalmi, szakmai, publicisztikai szóbeli és írásos szövegek értékelésében a szerkezeti 

és stiláris egység, a vizuális megformáltság, a kifejtettség és információs gazdagság fölismerésére, 

értékelésére. Ismeri hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, jegyzőkönyv, szakmai ön-

életrajz) jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális) szövegalkotásra e műfajokban. Képes a 

konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi művek üzenetének teljesebb megértésére.  

Az irodalomtanítás feladata – szoros együttműködésben az anyanyelvi képzéssel – az olva-

sott, feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek műfaji 

természetének megfelelő szöveg-feldolgozási eljárások megismerése, alkalmazása (pl. a kontex-

tus, a téma, a műfaj megállapítása, jelentésrétegek feltárása). E szövegfeldolgozási eljárások ke-

retében különböző műfajú és hangnemű lírai alkotások értelmezése, költői képek, alakzatok, szó-

kincsbeli és mondattani jellegzetességek jelentésteremtő szerepének megértését elősegítő elemző-

értelmező tevékenységek, a költői nyelvhasználat összetettségének felismertetése, a grammatikai 

eszközök funkciójának tudatosítása.  

A 9–10. évfolyam továbbfejleszti a narratív és a dráma műneméhez tartozó művek megér-

tését, melynek része az epikus és a drámai történetmondás, idő-, tér- és cselekményszervezés, 

illetve jellemalkotás közötti különbségek megfigyelése, a drámai közlésmód jellemző szövegtípu-

sainak felismertetése különböző szövegfeldolgozási eljárásokkal, kreatív tevékenységekkel. Mind 

a művek hatásának, mind mélyebb megértésének feltétele az előreutalások, késleltetések és az 

elbeszélő művek motivikus-metaforikus szintjének értelmezése, továbbá a művekben megjelení-

tett értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, magatartásformák megbeszélése, értelmezése, megvi-

tatása.  

Az irodalmi műveltség épüléséhez hozzájárul, ha a tanulók képessé válnak az olvasott, kü-

lönböző korú és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai 

megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert korszakok, mű-

vek máig tartó kulturális, irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák felidézésére. Kívánatos, 

hogy tudásukat alkalmazni tudják, például szövegek kapcsolatának és különbségének felismeré-

sében, értelmezésében (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem irodalmi és irodalmi 

szövegek, tények és vélemények összevetése. A gondolkodási képességet, az önkifejezést, a kre-

ativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert formák és stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalma-

zása a mindennapi történetmondásban, a kreatív írásban.  



 

 

A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés egy-

egy nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. beszámoló, ismer-

tetés, esszé, egyszerűbb értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk 

célszerű gyűjtésére, szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és felhasználására. Mind a magyar 

nyelv, mind az irodalomtanítás feladata az információ-felhasználás normáinak (pl. a források meg-

jelölését, idézést) közvetítése. Elvárható önálló műelemzés készítése adott szempont/ok szerint. 
 

Nyelvi előkészítő és két tannyelvű osztály  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret  

22 óra 

Előzetes tudás 
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és azok meg-

felelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatában 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a nyelvi tuda-

tosság fejlesztése. A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. A mondat 

szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges és másodlagos 

jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány 

ismerete, magánhangzók és mássalhangzók 

rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési 

jellemzői. 
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a 

helyesírás összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltérése-

inek megfigyelése, valamint egy tanult ide-

gen nyelvi hangrendszerrel történő összeha-

sonlítás.  
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek sze-

repe és funkciója, kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritéri-

umai, hagyományai, egy lehetséges szófaji rend-

szer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, 

szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli vi-

szonyaik, a vonzatok. 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulói tevékenység-

szervezése, pár- és 

csoportmunka, nyelvi 

elemzés,   gyakorlás, 

megbeszélés, verbális 

értékelés, 

Nyelvi játékok 

Idegen nyel-

vek: a tanult 

idegen nyelv 

hangtana, 

alaktani szer-

kezete, szóal-

kotási módjai, 

mondatszerke-

zete. 

egynyelvű szótá-

rak 



 

 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük 

mondatban, helyes használatuk a mondatok fel-

építésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és 

mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és ösz-

szetett mondatok típusainak felismerése, elem-

zése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének összehason-

lítása a tanult idegen nyelv hangtanával, 

alaktani szerkezetével, szóalkotási módjai-

val, mondatszerkezetével. 
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről 

tanultak fogalmi szintű megnevezése, rendsze-

rező 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 

Helyesírási ismeretek 

 

Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás 
Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát használata, helyes-

írási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

További feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon, laptop vagy interaktív tábla, 

digitális tananyag 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. A helyesírás rendszerszerűsé-

gének megismertetése. A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb 

szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, haszná-

lata, az írásjelek funkciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás sze-

repének tanulmányozására. 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulók tevékenysé-

gek szervezése, pár-

munka, csoportmunka, 

Minden 

tantárgy: he-

lyesírás. 

 

Informatika: 

helyesírás-el-

helyesírási szótá-

rak 

internetes hozzá-

férés 

helyesírás-ellen-

őrző programok 



 

 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, 

a gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak 

átírása.  

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-el-

lenőrző programok szerkezetének és működésé-

nek megismerése, használatuk az iskolai és a 

mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, 

jelhasználatának funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának fel-

ismerése, értelmezése. 

nyelvi elemzés, gya-

korlás, megbeszélés,  

verbális értékelés, 

Nyelvi játékok 

lenőrző prog-

ramok isme-

rete, haszná-

lata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög-római mitológia Órakeret   

18 óra 

Előzetes tudás Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), elbeszélés és történet, 

epikai művek elemzése és értelmezése 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, er-

kölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény erősí-

tése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az erkölcsi és 

esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség építése. Irodalmi alapformák, 

műfajok, motívumok befogadása, értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az 

antik-görög és a mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási pon-

tok 

Taneszközök 

Mitológiai történetek 

és hősök különféle 

feldolgozásokban; 

történettípusok; 

(pl. görög teremtés-

történet, vízözönmí-

tosz, Prométheusz, 

Thészeusz, Hérak-

lész, Iászón és Mé-

deia, Philemón és 

Baukisz, Orpheusz 

és Eurüdiké, 

Narkisszosz, Midász, 

A tanuló 

- ismeri a görög és 

római istenvilágot, 

a Múzsákat 

- a mítoszok főbb 

jellemzőit  

– felismer, azonosít 

alapvető emberi 

magatartásformákat 

mitológiai történe-

tekben  

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése: 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészítés 

 

Listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés,  

összehasonlítás, meg-

beszélés, vita, 

 

Vizuális kultúra: az 

antik görög művé-

szet néhány alko-

tása; illusztrációk és 

irodalmi művek 

párhuzamai, ké-

sőbbi korok téma-

feldolgozásai. 

Földrajz:  tájékozó-

dás térben. 

 

történeti atlasz, 

az antik világ at-

lasza,  

antik lexikon, 

 

internetes kap-

csolat, 

filmrészletek 

Power-Point-be-

mutató 



 

 

Damoklész, Sziszip-

hosz, Danaidák, Ni-

obé, Tantalosz, 

Pygmalion, Prok-

rusztész, Próteusz, 

Arakhné,  

Daphné, Kasszandra-

jóslat, dodonai jóslat, 

Hérosztratosz) 

 

A hősökhöz kapcso-

lódó toposzok. Iro-

dalmi alapformák, 

történetek és motívu-

mok hatása, tovább-

élése többféle értel-

mezésben az európai 

és a magyar iroda-

lomban, képzőművé-

szetben, filmen. 

– megismer iro-

dalmi alapformákat,  

motívumokat;  

– felismeri a görög 

kultúra máig tartó 

hatását (archetipi-

kus helyzetek, mi-

tológiai és irodalmi 

adaptációk, inter-

textualitás; mai ma-

gyar szókincs).  

kreatív írás:mítoszírás 

 

játékok (pl.barkochba, 

Mindent vagy semmit!) 

 

Magyar nyelv: 

A görög mitológiá-

ból származó szó-

fordulatok nyel-

vünkben 

 

Emberismeret, 

etika: 

Vallási és kulturális 

hagyomány össze-

függései, tolerancia 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, kaland, utazás mint cselek-

ményszervező elv; archetípus, toposz, politeizmus, antropomorf 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – Biblia Órakeret  

 18 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai élethelyzetek, ma-

gatartásformák, témák, motívumok megismerése, befogadásának képessége, to-

vábbélő hatásuk tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Szemelvények az 

Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörté-

net, Kiűzetés az 

Édenből, Káin és 

Ábel, A vízözön. Bá-

bel tornya,Izsák fel-

áldozása, Jákob és 

A tanuló 

– megismer/ 

felismer bibliai élet-

helyzeteket, magatar-

tásformákat, témá-

kat, motívumokat; 

– tudja néhány köz-

keletű bibliai szólás, 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészítés. 

Vizuális kultúra;  

ének-zene:  

a Biblia hatása 

más művészeti 

ágakra; külön-

böző korok bib-

bibliai atlasz, in-

ternetes hozzáfé-

rés, biblikus té-

májú festmé-

nyek,  

Power-Point-be-

mutató 



 

 

Ézsau, József törté-

nete, Mózes és a tíz-

parancsolat, 

Jónás könyve, Dávid, 

zsoltárok). 

 

Szemelvények az Új-

szövetségből  

(Máté evangéliuma; 

példabeszédek: A 

magvető példázata,  

A tékozló fiú törté-

nete, Pál apostol tör-

ténete és „szeretet-

himnusza”; az Apo-

kalipszis egy rész-

lete). 

 

A bibliai hagyomány 

továbbélése az euró-

pai és a magyar szó-

beli és írásos kultúrá-

ban (pl. szókincsben, 

szólásokban, témák-

ban, motívumokban) 

állandósult kifejezés 

eredetét és jelentését; 
– ismeri a Bibliához 

kapcsolódó ünnepek, 

hagyományok (kará-

csony, húsvét, pün-

kösd, vízkereszt stb.) 

eredetét, tartalmát; 

– tudatosítja a bibliai 

motívumok, témák, 

műfajok továbbélését a 

kultúrában;  

– ismeri a Biblia máig 

tartó hatását az európai 

irodalomra és művé-

szetre (zene, képzőmű-

vészet, film; dramati-

kus hagyomány; para-

frázisok, adaptációk 

többféle művészeti ág-

ból). 

Listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, ösz-

szehasonlítás,  megbe-

szélés, vita. 

 

Portfóliókészítés. 

 

Játékok (pl. bar-

kochba, Mindent 

vagy semmit!) 

 

Kreatív írás: pl. 

Fent a hegyen…- a 

Mórija hegyén tör-

téntek Izsák szem-

szögéből 

liai témafeldol-

gozásai, külön-

féle művészeti 

ágak példáival 

 

magyar nyelv: 

bibliai szófordu-

latok nyelvünk-

ben 

történelem: ke-

reszténység 

páli fordulat 

 

20.századi és 

kortárs iroda-

lom: 

Pl. Karinthy: Ba-

rabbás; 

Dsida Jenő, 

Kosztolányi Ba-

bits, Sütő And-

rás, Eörsi István 

 

Emberismeret, 

etika: 

Vallási és kultu-

rális hagyomány 

összefüggései, 

vallási és feleke-

zeti tolerancia 

zeneműrészletek 

internetes kap-

csolat vagy CD-

lejátszó 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, zsoltár, 

próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis 

 

 

 

Magyar nyelv 9. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret  

8 óra  



 

 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási straté-

giák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozá-

sában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg információinak és 

gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés 

technikák. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási straté-

giák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozá-

sában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg információinak és 

gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés 

technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák 

megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott forrá-

sok felhasználásával, az idézés szabályai. 

Önálló, több forrástípusra is kitérő könyvtári 

anyaggyűjtés (katalógus- és adatbázis-használat, 

forráskiválasztás, visszakeresést biztosító jegy-

zetelés) és az információknak a feladatnak meg-

felelő alkotó és etikus felhasználása. Pontos for-

rásmegjelölés. 

 

tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés,  

tanulói tevékenység 

szervezése, pár- és 

csoportmunka, szem-

léltetés, írószeminá-

rium, gyakorlás, meg-

beszélés, verbális érté-

kelés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

vázlatírás.  
 

Valamennyi 

tantárgy: 

vázlatírás, 

jegyzetelés. 
 

Informatika: 

információke-

zelés, forrás-

felhasználás, 

hivatkozás, 

szöveges adat-

bázis, az inter-

nethasz-nálat 

jogi, etikai 

kérdései. 

internetes hozzá-

férés, 

 

hivatalos doku-

mentumok, 

internetes szöve-

gek 

 

esszék, értekezé-

sek szövegei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret  

8 óra  

Előzetes tudás Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, 

kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem verbális kommunikáció. Szóbeli 



 

 

szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommuniká-

ciós partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolat-

felvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, kér-

dezés, kérés stb. 

További feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla, 

digitális tananyag 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A szövegértési 

és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve má-

sokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kommuni-

káció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, 

a különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a 

kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) megfelelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

  

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A különféle kommunikációs helyzetekben el-

hangzó üzenetek céljának dekódolása, az üze-

netek manipulatív szándékának felismerése. 

A személyközi kommunikációs helyzetek 

megfigyelése, a kommunikáció folyamatá-

nak elemzése a tanult szakkifejezések al-

kalmazásával. 
A kommunikáció típusainak, jellemzőinek 

megismerése: személyes, csoportos, nyilvános 

és tömegkommunikáció. 

A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, 

megjelenési formái, nyelvi és képi kifejezési 

formái. 

Néhány tömegkommunikációs műfaj megis-

merése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és 

jellemzői. 

tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulók tevékenysé-

gének megszervezése, 

pár- és csoportmunka,  

nyelvi elemzés,  be-

szédhelyzetek  model-

lezése,  szituációs gya-

korlatok,  megbeszé-

lés, verbális értékelés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

média társa-

dalmi hatása.  
 

Etika: fogyasz-

tói társadalom. 

 

 

Mozgókép- 

kultúra és 

médiaismeret: 

médiatudatos-

ság. 
 

 

internetes hozzá-

férés, képanyag a 

testbeszédhez, 

 

tömegkommuni-

kációs dokumen-

tumok, képek, 

filmrészletek, 

 

 

részletek külön-

böző 

média-műfajok-

ból 



 

 

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 

Órakeret  

20 óra 

Előzetes tudás 
Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani ismeretek és azok meg-

felelő használata az írott és szóbeli szövegalkotás folyamatában 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi szintek elemző áttekintése révén az analitikus gondolkodás, a nyelvi tuda-

tosság fejlesztése. A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. A mondat 

szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az elsődleges és másodlagos 

jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány 

ismerete, magánhangzók és mássalhangzók 

rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési 

jellemzői. 
A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a 

helyesírás összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltérése-

inek megfigyelése, valamint egy tanult ide-

gen nyelvi hangrendszerrel történő összeha-

sonlítás.  
Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek sze-

repe és funkciója, kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritéri-

umai, hagyományai, egy lehetséges szófaji rend-

szer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, 

szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli vi-

szonyaik, a vonzatok. 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulói tevékenység-

szervezése, pár- és 

csoportmunka, nyelvi 

elemzés,   gyakorlás, 

megbeszélés, verbális 

értékelés. 

Idegen nyel-

vek: a tanult 

idegen nyelv 

hangtana, 

alaktani szer-

kezete, szóal-

kotási módjai, 

mondatszerke-

zete. 

egynyelvű szótá-

rak 



 

 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük 

mondatban, helyes használatuk a mondatok fel-

építésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és 

mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és ösz-

szetett mondatok típusainak felismerése, elem-

zése, a helyes mondatszerkesztés a gyakorlatban. 

A magyar nyelv szerkezetének összehason-

lítása a tanult idegen nyelv hangtanával, 

alaktani szerkezetével, szóalkotási módjai-

val, mondatszerkezetével. 
A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről 

tanultak fogalmi szintű megnevezése, rendsze-

rező 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 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret   

6 óra  

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási straté-

giák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozá-

sában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg információinak és 

gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés 

technikák. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási straté-

giák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek feldolgozá-

sában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg információinak és 

gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés 

technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

Az esszé típusai, jellemzői, az esszéírás folya-

mata. 

 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés,  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

internetes hozzá-

férés, 

 



 

 

tanulói tevékenység 

szervezése, pár- és 

csoportmunka, szem-

léltetés, írószeminá-

rium adott irodalmi té-

mában, gyakorlás, 

megbeszélés, verbális 

értékelés. 

esszéírás.  
 

Valamennyi 

tantárgy: 

vázlatírás, 

jegyzetelés. 
 

Informatika: 

információke-

zelés, forrás-

felhasználás, 

hivatkozás, 

szöveges adat-

bázis, az inter-

nethasz-nálat 

jogi, etikai 

kérdései. 

hivatalos doku-

mentumok, 

internetes szöve-

gek 

 

esszék, értekezé-

sek szövegei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

esszé 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Helyesírási ismeretek 

 

Órakeret  

14 óra 

Előzetes tudás 
Helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek adekvát használata, helyes-

írási szótárak ismerete és használata a gyakorlatban. 

További feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon, laptop vagy interaktív tábla, 

digitális tananyag 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. A helyesírás rendszerszerűsé-

gének megismertetése. A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb 

szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, haszná-

lata, az írásjelek funkciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás sze-

repének tanulmányozására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, 

a gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulók tevékenysé-

gek szervezése, pár-

munka, csoportmunka, 

nyelvi elemzés, gya-

korlás,  megbeszélés,  

verbális értékelés. 

Minden 

tantárgy: he-

lyesírás. 

 

Informatika: 

helyesírás-el-

lenőrző prog-

ramok isme-

rete, haszná-

lata. 

helyesírási szótá-

rak 

internetes hozzá-

férés 

helyesírás-ellen-

őrző programok 



 

 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak 

átírása.  

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-el-

lenőrző programok szerkezetének és működésé-

nek megismerése, használatuk az iskolai és a 

mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, 

jelhasználatának funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának fel-

ismerése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

16 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg-

feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív 

olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken. Elbeszélő, 

magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő jellem-

zőinek ismerete. Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 

azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat. 

További feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla, 

digitális tananyagok 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfigye-

lési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szövegtípuso-

kon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti értelem-

hálózat felismertetése.  
A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása 

a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigye-

lése, megnevezése, rendszerezése. 
A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szöveg-

formálásra. A szóbeli és írott szövegek szerepe, 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, vita, szö-

vegértelmezés, szö-

vegalkotás adott műfa-

jokban és kritériumok-

kal, dramatikus játék 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszöve-

gek típusai. 

szöveg-dokumen-

táció 

 



 

 

eltérő jegyei. A szövegfonetikai eszközök és az 

írásjegyek szövegértelmező szerepe. 

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat vi-

szonya, szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelen-

tésbeli és nyelvtani szintje. 

Az írott és internetes szövegek összehason-

lítása, az eltérő és azonos jegyek megfigye-

lése, megnevezése.  
Szövegek összefüggése, értelemhálózata; inter-

textualitás.  

 

vezetése, pármunka, 

csoportmunka szerve-

zése. 

 

Idegen nyel-

vek: az idegen 

nyelvi szö-

veg/ek kultú-

rafüggő felépí-

tése. 

 

Biológia-

egészségtan; 

fizika; kémia; 

földrajz: a ter-

mészet-tudo-

mányos isme-

ret- 

terjesztő szö-

vegek témahá-

lózata, szókin-

cse, felépítése. 

 (pl. szöveg-típu-

sok),  

 

internetes hozzá-

férés (elektroni-

kus média) 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. 

Szövegmondat, bekezdés, tömb, szakasz. 

Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, szövegfókusz, kulcsszó, cím). 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visz-

szautalás, deixis, egyeztetés). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

 

Magyar irodalom 9.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegvilágok  Órakeret    

4 óra 

Előzetes tudás Szóbeliség, írásbeliség, népköltészet, népszerű irodalom, szépirodalom, elbeszélés, 

novella, 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az irodalom fogalma, kialakulása, írásbeliség;  irodalom, művészet összefüggései; 

az irodalom mint világalkotás, szövegvilág,  fikció; a szövegköztiség (intertextuali-

tás);  a szerző-mű- befogadó kapcsolata 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljá-

rások, módsze-

rek, szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

 irodalom fogalma, eredete, 

szóbeliség és írásbeliség. 

Az irodalom mint világal-

kotás. 

Szerző – mű – befogadó 

(Karinthy: A cirkusz )   

Az alábbi témák közül 

kettő: Népszerű irodalom – 

szépirodalom; Az irodalom 

mint szövegvilág (Mándy, 

Varró Dániel szövegrészle-

tek alapján) 

Szövegek párbeszéde (Jó-

zsef Attila Születésna-

pomra c. versének összeha-

sonlítása Tóth Krisztina-, 

Orbán Ottó- és Kovács 

András Ferenc versrészle-

tekkel) 

Témák, művek, olvasók az 

időben – (Jókai, Karinthy, 

Ottlik szövegrészletei vagy 

a Prométheusz-téma alap-

ján) 

Műnemek, műfajok: rend-

szerezés 

A tanuló 

– pontosítja az iro-

dalom és az írásbe-

liség, irodalom és 

művészet összefüg-

géseit 

– megismeri és ér-

telmezi az irodalmi 

művek fikcionalitá-

sát, nyelvi megalko-

tottságát 

– tudatosítja a szép-

irodalom és a nép-

szerű irodalom kap-

csolatát, / megis-

meri a szövegek 

közti párbeszéd le-

hetőségeit / ismeri 

az irodalmi műne-

mek, műfajok rend-

szerét  

 

 

Tanulói tevé-

kenységek szer-

vezése  pár-

munka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészítés 

 

Néhány grafikai 

szervező megis-

merése (fürtábra, 

INSERT-tech-

nika, pókháló-

ábra, Venn-diag-

ram, kettéosztott 

napló, T-táblázat) 

 

listakészítés, rö-

vid esszé, értel-

mezés, megbe-

szélés, vita 

Történelem: 

őskor, írásbeli-

ség kialakulása, 

 

Vizuális kul-

túra: 

filmplakát, kép-

regény,  

filmes műfajok, 

falfirka 

képelemzés  

 

 

 

 

 

 

 

internetes kap-

csolat 

 

filmrészletek, 

képregények 

 

 

Kulcsfogalmak/ fogalmak irodalom, szóbeliség, írásbeliség, esztétika, népszerű irodalom, szépirodalom, 

fikcionalitás, nyelvi megalkotottság, lírai én, elbeszélő, beszédhelyzet, vers-

helyzet, szövegköztiség (intertextualitás), időbeliség, irodalmi közlésfolyamat 

(szerző, mű, befogadó), megértés, értelmezés 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és 

líra 

Órakeret   

10 óra 

Előzetes tudás Mitológiai ismeretek, műnemek, epika (elbeszélés, monda), líra (dal, elégia, epig-

ramma, himnusz, óda), időmértékes verselés. Műfordítás. 

Epikai és lírai művek elemzése, értelmezése. Elbeszélés és történet. A kompozíció 

meghatározó elemei. Zeneiség, ritmus. Költői képek típusai. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 



 

 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, er-

kölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény erősí-

tése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén az erkölcsi és 

esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség építése. Irodalmi alapformák, 

műfajok, motívumok befogadása, értelmezése. Hatásértelmezés, kapcsolatkeresés az 

antik-görög és a mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási pon-

tok 

Taneszközök 

Mitológiai történetek 

és hősök különféle 

feldolgozásokban; 

történettípusok. 

Homérosz: Iliász és 

Odüsszeia (részle-

tek). 

Szemelvények a gö-

rög lírából (Anak 

reón, Szapphó, Al-

kaiosz), prózaepiká-

ból (Aiszóposz fabu-

láiból). 

A szerzőkhöz, ill. hő-

sökhöz kapcsolódó 

toposzok. Irodalmi 

alapformák, történe-

tek és motívumok ha-

tása, továbbélése 

többféle értelmezés-

ben az európai és a 

magyar irodalomban, 

képzőművészetben, 

filmen. 

A tanuló  

– felismer, azonosít 

alapvető emberi 

magatartásformákat 

mitológiai történe-

tekben és eposzok-

ban 

– megismer iro-

dalmi alapformákat, 

műfajokat, motívu-

mokat;  

– elemzi a történet-

mesélés formáit, az 

elbeszélői nézőpon-

tokat és a narratív 

struktúra szerepét  

– felismeri a görög 

kultúra máig tartó 

hatását (archetipi-

kus helyzetek, mi-

tológiai és irodalmi 

adaptációk, inter-

textualitás; mai ma-

gyar szókincs).  

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése: 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészítés 

Listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés,  

összehasonlítás, meg-

beszélés, vita 

 

Vizuális kultúra: az 

antik görög művé-

szet néhány alko-

tása; illusztrációk és 

irodalmi művek 

párhuzamai, ké-

sőbbi korok téma-

feldolgozásai. 

Földrajz: tájékozó-

dás térben. 

Történelem, társa-

dalmi és állampol-

gári ismeretek: az 

antik világ nagy 

szónokai, történet-

írói. 

Matematika; fizika: 

tudománytörténet; 

az antik világ tudo-

mányosságának 

öröksége. 

Filozófia: antik filo-

zófusok, filozófiai 

irányzatok. 

történeti atlasz, 

az antik világ at-

lasza,  

internetes kap-

csolat, 

filmrészletek 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi konvenciók, ka-

land, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmér-

tékes verselés, versláb, hexameter, disztichon, szapphói strófa, fabula, archetípus, to-

posz, poétika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma Órakeret   

6 óra 



 

 

Előzetes tudás Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, helyzet, jelenet, konfliktus. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi magatartásfor-

mákkal. Dialogikus művek befogadásának, értelmezésének képessége, az erkölcsi 

gondolkodás fejlesztése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Az antik görög 

színház jellemzői. 

Drámai előadások 

(tragédia és ko-

média), verseny-

játékok. 

Szophoklész: An-

tigoné (és az Oidi-

pusz király rész-

lete). 

Az antik dráma 

hatása a dráma-

történetre. 

A tanuló  

– képes dialogikus 

művek olvasására, 

befogadására, értel-

mezésére, egy drá-

marészlet előadására;   

– felismer különféle 

magatartásformákat 

konfliktusokat, érté-

keket és hibákat (har-

mónia, mértéktartás, 

hübrisz); ezek elem-

zésével, értékelésé-

vel fejlődik erkölcsi 

érzéke; 

– pontosítja a katar-

zis fogalmát;  felis-

meri, hogy a befoga-

dóra tett hatások vál-

tozatosak; 
– képes a műről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására. 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

Listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, ösz-

szehasonlítás,  megbe-

szélés, vita 

 

Vizuális kultúra; 

történelem, társa-

dalmi és állam-

polgári ismere-

tek: görög és ró-

mai színházépíté-

szet.  

Földrajz: 1-2 

fennmaradt antik 

színház helyének 

beazonosítása. 

Etika; filozófia: 

Arisztotelész Po-

étikájának néhány 

alapvetése. 

Tánc és dráma: 

színházművé-

szet, színháztörté-

net. 

internetes hozzáfé-

rés 

drámaelőadások 

részletei   

képek a görög 

színházról, Power-

Point- 

bemutató 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, dialógus, akció, 

dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, katarzis   

 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – antik római irodalom Órakeret   

 4 óra 

Előzetes tudás Antik görög irodalom, homéroszi eposzok, műnemek, műfajok, időmértékes verse-

lés. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző magatartásformák megértésének és értékelésének képessége, azono-

sulás a példaadó erkölcsi értékekkel. 
Műfajok, versformák szervezői elveinek felismerése, befogadása. Hatásértelmezés, 

kapcsolatkeresés az antik római és a mai kultúra nagy hagyományaival, kódjaival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Szemelvények a 

római lírából és 

epikából.  

Catullus, Vergi-

lius, Horatius, Ovi-

dius, Phaedrus né-

hány műve (vagy 

részletek). 

 

A római irodalom 

műfajainak, témái-

nak, motívumainak 

hatása, tovább-

élése. 

A tanuló 

– azonosít, értékel 

emberi magatartásfor-

mákat a művek, il-

letve a szerzők portréi 

alapján;  

– véleményezi a hora-

tiusi életelvek érvé-

nyességét;  

– megismer irodalmi 

műfajokat, versfor-

mákat; 

– értelmezi a görög és 

római kultúra viszo-

nyát; 

– felismeri a római 

kultúra máig tartó ha-

tását (mitológiai és 

irodalmi adaptációk,  

intertextualitás; Ca-

tullus / Horatius 

noster; latinizmusok a 

mai magyar szókincs-

ben). 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

Listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, ösz-

szehasonlítás,  megbe-

szélés, vita 

 

Történelem, tár-

sadalmi és állam-

polgári ismere-

tek; földrajz: az 

antik római kul-

túra kiterjedése. 

 

Vizuális kultúra: 

korabeli művek 

és későbbi feldol-

gozások. 

internetes hozzáfé-

rés 

szövegrészletek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

eposz, dal, óda, strófaszerkezet, elégia, ekloga, episztola, ars poetica, átváltozástörténet 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – Biblia Órakeret   

10 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai élethelyzetek, ma-

gatartásformák, témák, motívumok megismerése, befogadásának képessége, to-

vábbélő hatásuk tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Szemelvények az 

Ószövetségből  

(Teremtéstörténet, 

Kiűzetés az Édenből, 

Káin és Ábel,  két 

bűnismétlő és pusztu-

lástörténet, Izsák fel-

áldozása, Jónás 

könyve, zsoltárok). 

 

Szemelvények az Új-

szövetségből  

(Máté evangéliuma; 

példabeszédek: A 

magvető példázata 

esetleg A tékozló fiú 

története, Pál apostol 

„szeretethimnusza”; 

az Apokalipszis egy 

részlete). 

 

A bibliai hagyomány 

továbbélése az euró-

pai és a magyar szó-

beli és írásos kultúrá-

ban (pl. szókincsben, 

szólásokban, témák-

ban, motívumok-

ban). 

A tanuló 

– megismer/ 

felismer bibliai élet-

helyzeteket, magatar-

tásformákat, témá-

kat, motívumokat; 

– tudja néhány köz-

keletű bibliai szólás, 

állandósult kifejezés 

eredetét és jelentését; 
– ismeri a Bibliához 

kapcsolódó ünnepek, 

hagyományok (kará-

csony, húsvét, pün-

kösd, vízkereszt stb.) 

eredetét, tartalmát; 

– tudatosítja a bibliai 

motívumok, témák, 

műfajok továbbélését a 

kultúrában;  

– ismeri a Biblia máig 

tartó hatását az európai 

irodalomra és művé-

szetre (zene, képzőmű-

vészet, film; dramati-

kus hagyomány; para-

frázisok, adaptációk 

többféle művészeti ág-

ból). 

Tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés. 

Listakészítés, rövid esszé, 

értelmezés, összehasonlí-

tás, megbeszélés, vita. 

 

Portfóliókészítés. 

Vizuális kul-

túra;  

ének-zene:  

a Biblia ha-

tása más mű-

vészeti 

ágakra; kü-

lönböző ko-

rok bibliai té-

mafeldolgo-

zásai, külön-

féle művé-

szeti ágak 

példáival. 

bibliai atlasz, in-

ternetes hozzáfé-

rés, biblikus té-

májú festmé-

nyek,  

Power-Point-be-

mutató 

zeneműrészletek 

internetes kap-

csolat vagy CD-

lejátszó 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, zsoltár, 

próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 4–15. században (kö-

zépkori) 

Órakeret   

6 óra 

Előzetes tudás Himnusz, verses epika, rím, középkor. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy hagyományaival, kódjai-

val. A történelmi és művelődéstörténeti korszakolás problémáinak (ókor- közép-

kor- reneszánsz fogalmak koordinátái) megértetése, érzékenyítés a középkori iro-

dalom sajátosságaira, műfajok, világkép, értékrend, néhány alkotás befogadásának 

támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési és 

munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszkö-

zök 

Szemelvények a 4–

14. századi európai 

irodalomból, him-

nuszköltészet (As-

sisi Szt. Ferenc, J. 

da Todi),  

vallomás (Au-

gustinus); legen-

dák; hősi ének 

(Roland-ének),  
trubadúr- és lovagi 

költészet (W. von 

der Vogelweide), 

vágánsdalok.  

Dante: Isteni szín-

játék (részlet/ek a 

Pokolból). 

Villon művei 

(egy-két részlet a 

Nagy testamentum-

ból, 15. sz.). 

A tanuló 

– megérti a történelmi 

és művelődéstörténeti 

korszakolás problémáit 

(ókor- középkor- rene-

szánsz fogalmak koor-

dinátái);  

– megismerkedik a kö-

zépkori irodalom jelle-

gével az ókeresztény és 

középkori szakaszban; 

a vallásos és világi iro-

dalom együtthatásával; 

– tud példákat hozni a 

különféle irodalomtípu-

sokra (pl. kolostori, lo-

vagi és vágáns iroda-

lom), összhangban a 

korszak világképével, 

értékrendjével; 

– felismeri az antikvitás 

hatását a középkorra; 

néhány szemelvény 

alapján értékeli Dante 

és Villon életművének 

jelentőségét. 

Tanulói tevékenységek 

szervezése pármunka, cso-

portmunka, prezentáció-

készítés listakészítés, rö-

vid esszé, értelmezés, ösz-

szehasonlítás, megbeszé-

lés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális kul-

túra; ének-

zene: a kö-

zépkori épí-

tészet, képző-

művészet, 

zene néhány 

alkotása.  

 

Informatika: 

tájékozódás a 

Villon-fordí-

tásokról. 

internetes 

hozzáférés 

képzőmű-vé-

szeti, kultúr-

történeti dia-

sorok, Po-

werPointbe-

mutató 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

középkori irodalom, himnusz, legenda, vallomás, trubadúr, lovagi költészet, vágáns-

líra, nyugat-európai verselés, rím, tercina, testamentum, balladaforma, refrén 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Középkori nyelvemlékek Órakeret   



 

 

3 óra 

Előzetes tudás Nyelvtörténeti alapismeretek, szórványemlék, szövegemlék, kódex, legenda, him-

nusz. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi emlékeinek megértése, 

értelmezése – összefüggésben a középkori írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek 

jelentőségének tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési és 

munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Középkori írásbeli-

ség, műfajok, 

nyelvemlékek.  

 

Halotti beszéd és 

könyörgés; 

Ómagyar Mária-

siralom. 

 

 

A tanuló 

– értelmezi a magyar 

nyelvű kultúra legko-

rábbi emlékeit (köte-

lező művek: HB, 

ÓMS); 

– megismeri a közép-

kori írásbeliség sajá-

tosságait;   

– tudatosítja a nyelv-

emlékek szerepét, je-

lentőségét és tovább-

élésüket későbbi ko-

rokban (l. „Halotti be-

széd”-ek – Kosztolá-

nyi, Márai) 

Tanulói tevékenységek 

szervezése pármunka, cso-

portmunka, prezentáció-

készítés, grafikai szerve-

zők használata 

listakészítés, rövid esszé, ér-

telmezés, összehasonlítás, 

reflektálás, megbeszélés, vita 

 

Történelem 

és állampol-

gári ismere-

tek: a könyv-

készítés tör-

ténetéről: 

kéziratoktól a 

könyvnyom-

tatásig; 

könyvtártör-

ténet. 

 

internetes kap-

csolat 

szöveg-részle-

tek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. században (re-

neszánsz) 

Órakeret   

5 óra 

Előzetes tudás Szerkesztett ciklus, kötet, versszerkezet, rím, rímképlet, lírai én, novella, rene-

szánsz. 

További feltételek Személyi:  

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eszménykép és műalkotás helyének tudatosítása a hétköznapi életben. A rene-

szánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói magatartások befogadása ré-



 

 

vén az azonosulás és kritikai érzék fejlesztése. Művelődéstörténeti és stílustörté-

neti korszakolás problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése 

(novella, szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Szemelvények a 

14–16. századi eu-

rópai reneszánsz 

irodalomból.  

 

Az itáliai kora re-

neszánsz iroda-

lomból:  
Petrarca: Dalos-

könyv Ti szeren-

csés füvek, Pó, 

földi kérgem …. c. 

szonettjei 

Boccaccio: Deka-

meron Első nap 

harmadik novel-

lája 

A tanuló 

– értelmezi a művelő-

déstörténeti és stílustör-

téneti korszakolás prob-

lémáit (középkor/ rene-

szánsz és 16–17. sz.);  

– tudatosítja a legfonto-

sabb reneszánsz eszmé-

nyeket, értékeket, tár-

gyakat, témákat;   

– Petrarca és Boccaccio 

néhány műve alapján 

megismerkedik a kor 

lehetséges/ sajátos al-

kotói magatartásaival 

(kettősségek: tudós hu-

manizmus és személyes 

élményanyag, ill. a szó-

rakoztatás szándéka); 

pontosítja ismereteit 

műelemzés alapján a 

novella műfajáról; fel-

ismeri a szonettformát. 

Tanulói tevékenységek 

szervezése pármunka, 

csoportmunka, prezentá-

ciókészítés, grafikai 

szervezők használata 

listakészítés, rövid  

esszé, értelmezés,  

összehasonlítás, 

reflektálás, megbeszélés, 

vita 

 

Vizuális kul-

túra; ének-

zene: a rene-

szánsz építé-

szet, képző-

művészet, 

zene néhány 

alkotása. 

zenei anyag, 

CD-lejátszó 

vagy internetes 

hozzáférés 

képzőművé-

szeti diák, Po-

werPoint- be-

mutató 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Janus Pannonius portréja Órakeret   

6 óra 

Előzetes tudás Időmértékes verselés, disztichon, epigramma, elégia, ars poetica.  

Humanizmus, humanista. 

Ismétlés: Pannónia dicsérete (memoriter is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hazához való felelős kötődés felismerése. Egy humanista alkotó portréjának 

megismerése. Az életmű néhány fontos témájának tudatosítása, értékelése. Az em-

beri lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési 

módokat felölelő megvitatása, test és lélek viszonyának értelmezési lehetőségei. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak változó je-

lentésének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

 

Taneszközök 

Janus Pannonius lí-

rája, jellemző té-

mái (humanista 

természet- és ér-

tékszemlélet, bú-

csúvers, költészet-

ének utóélete  

Epigrammák és 

elégiák Egy dunán-

túli mandulafáról, 

Búcsú Váradtól, 

Saját lelkéhez). 

A tanuló  

– megismeri egy hu-

manista alkotó portré-

ját, költői és emberi 

szerepvállalását; sze-

mélyes élményanya-

gának költészetfor-

máló szerepét;  

– tudatosítja, értékeli 

az életmű néhány fon-

tos témáját, a lírai 

alany magatartását 

(pl. költői öntudat, 

művészi becsvágy, 

búcsúzás, betegség, 

katonáskodás, test és 

lélek);  

– megismeri néhány 

fogalom változó je-

lentését (pl. elégia, 

epigramma);  

– elemzési mini-

muma: Pannónia di-

csérete és Janus Pan-

nonius még egy műve 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés, 

grafikai szervezők 

használata 

listakészítés, rövid esz-

szé, értelmezés, össze-

hasonlítás, refelktálás, 

megbeszélés, vita 

 

Történelem, tár-

sadalmi és állam-

polgári ismere-

tek: a 15. sz. kul-

turális élete Ma-

gyarországon. 

 

Vizuális kultúra; 

ének-zene: a rene-

szánsz kultúra 

Magyarországon. 

zenei részletek 

internetes kap-

csolat vagy CD-

lejátszó 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, irónia, gúny, 

interkulturalitás, újplatonizmus 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Balassi Bálint portréja Órakeret   

8 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, kompozíció, ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma, motívum. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 



 

 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyar nyelvű költészet megbecsülése, a Balassi-versekben megjelení-

tett magatartásformák és értékek felismerése. A szövegvers és dallamra írott 

énekvers megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, értel-

mezései: végvári élet, költő lét. 
Az életmű megközelítési problémáinak (kötetkompozíció; kéziratos énekeskönyv; 

különféle felfogások: kompozíció / tematika, dallamvers, szövegvers) megértését 

támogató Balassi Bálint portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek, ritmus-

érzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a Balassi-strófa azonosí-

tása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési és 

munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Balassi Bálint lí-

rája; költői tuda-

tosság; az életmű 

néhány tematikus 

és formai jellem-

zője. 

Egy katonaének 

(kompozíció, ér-

tékrend). 

Legalább további 

két mű értelmezése 

Hogy Júliára ta-

lála, így köszöne 

néki, Kiben az Ce-

lia szerelméért 

való gyötrelméről 

szól   

Istenes tematika, 

könyörgésvers, Adj 

már csendességet; 

Szövegvers, Meg-

formáltság, szerke-

zet (aranymetszés, 

hárompillérű kom-

pozíció). 

A tanuló  

– megismeri az alkotó 

költői portréját és ma-

gatartását (az életmű 

3-4 darabja nyomán); 

– tudatosítja az 

életmű megközelí-

tési problémáit (kö-

tetkompozíció; kéz-

iratos énekeskönyv; 

különféle felfogá-

sok: kompozíció/te-

matika); 
– megkülönbözteti a 

dallamvers és szöveg-

vers fogalmát; 

– tud ritmizálni 

ütemhangsúlyos 

formákat, felismeri 

a Balassi-strófát;  
– elemzési mini-

muma: Egy katona-

ének és még egy-két 

műve. 

Tanulói tevékenységek 

szervezése: pármunka, 

csoportmunka, prezentá-

ciókészítés, grafikai szer-

vezők használata listaké-

szítés, rövid esszé, értel-

mezés, összehasonlítás,  

reflektálás, megbeszélés, vita 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

16. sz. kultu-

rális élete 

Magyaror-

szágon. 

Vizuális kul-

túra: a rene-

szánsz kul-

túra Magyar-

országon; az 

arany- 

metszés. 

internetes hoz-

záférés, 

diasorok Po-

werPoint-be-

mutató 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, rímelhelyezke-

dés, Balassi-strófa 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel Órakeret   

2 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 



 

 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, váratlan 

helyzetek kezelése. 
A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel történő meg-

közelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata, és elhelye-

zése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Néhány sajátos 

színjátéktípus a 

10–16. században 

(a középkor és re-

neszánsz vallásos 

és világi előadási 

formái). 

 

A tanuló 

– részt vesz a téma-

körhöz kapcsolódó 

drámajáték előkészí-

tésében és előadásá-

ban;  

– képes rögtönzésre 

(cselekményváz és 

adott állandó típusok 

alapján);  

– megismer néhányat 

az európai színjátszás 

máig élő hagyomá-

nyaiból;  

– felismeri az előadás-

módok és színpadfor-

mák sokféleségét a 

középkori játéktípu-

sokban. 

Tanulói tevékeny-

ség szervezése 

Pármunka,  

csoportmunka, 

karaktertípusok al-

kotása, 

cselekményváz 

írása, 

színpadképek 

 

Tánc és dráma: 

dráma és színház-

történet, játéktí-

pusok. 

internetes hozzá-

férés 

filmrészletek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

misztériumjáték, moralitás, passió, rögtönzés, színpadformák. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–17. század-

ban és Shakespeare 

Órakeret   

6 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása, egy dráma ismerete. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A drámai műnem. A tragédia műfaja, alapfogalmai.  

Drámai szövegek olvasása, elemzése, előadása.  

Lehetséges: Romeo és Júlia ismerete (8. évfolyam). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Az angol szín-

ház a 16–17. 

században (szín-

ház, előadás és 

dramaturgia 

összekapcsoló-

dása). 

 

Shakespeare 

egy drámája Ro-

meo és Júlia, 

Hamlet – részle-

tek  

A tanuló 

– ismer néhány 

Shakespeare-témát, szál-

lóigét; 

– képes egy mű részletes 

elemzése kapcsán a hő-

sök jellemzésére, maga-

tartásuk, konfliktusaik 

értékelésére; 

– megérti a befogadói el-

várások (korabeli közön-

ség) és a dramaturgia 

összefüggését; 

– részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és elő-

adásában;  

– felismeri a dráma má-

sik létformáját (aktuális 

színházi előadások, ren-

dezői értelmezések hatá-

sával); értékeli az újra-

fordítások, filmes feldol-

gozások szerepét;   

– lehetőség szerint meg-

tekint egy színházi elő-

adást (vagy felvételét); 

– műismereti mini-

muma: egy Shakespeare-

dráma elemző feldolgo-

zása és memoriter: egy 

monológ/részlete; 

– alkalmassá válik az 

adott műről szóló véle-

mények kritikus befoga-

dására; egy szóbeli érett-

ségi témakör anyagának 

összeállítására és az ab-

ban megjelölt feladat ki-

fejtésére.   

Tanulói tevékenységek 

szervezése pármunka, 

csoportmunka, prezen-

tációkészítés, grafikai 

szervezők használata 

listakészítés, rövid esszé, 

értelmezés, összehasonlí-

tás, megbeszélés, vita 

reflektálás, 

 

Vizuális kul-

túra; ének-zene; 

mozgókép-kul-

túra és médiais-

meret: illusztrá-

ciók, zenei és 

filmes feldolgo-

zások 

Shakespeare-

művekből. 

 

Dráma és tánc: 

színháztörténet, 

színházművé-

szet, színpadi 

hatás. 

internetes hoz-

záférés 

drámaelőadá-

sok részletei  

képek az angol 

színházról, Po-

werPoint-be-

mutató 



 

 

Kulcsfogal- 

mak/ fogalmak 

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

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus (16–

17. század) 

Órakeret   

2 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes kapcsolat, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A reneszánsz, barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  

Annak belátása, hogy a különböző korszakok egyaránt gazdagították az em-

beri kultúrát. 
A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék továbbfejlesz-

tése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat, irányzatok egymás 

mellett élése); képesség a reneszánsz és a barokk/klasszicizmus alapvető formai és 

stílusjegyeinek azonosítására, megnevezésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A reneszánsz 

kései szakasza 

(manierizmus). 

Szemelvény a 

korszakból: 

Cervantes: Don 

Quijote (rész-

let). 

 

 

A tanuló  

– ismeri a fogalom-

használati problémá-

kat (művelődéstörté-

neti korszak, korstílus, 

stílusirányzat); 

– tisztában van irány-

zatok egymás mellett 

élésével; 
– meg tudja különböz-

tetni a reneszánsz / ba-

rokk alapvető formai és 

stílusjegyeit, ismeri ezek 

esztétikai hátterét;  

Műismereti minimuma: 

Cervantes: Don Quijote 

(részlet). 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés, 

grafikai szervezők 

használata 

listakészítés, rövid esz-

szé, értelmezés, össze-

hasonlítás,  megbeszé-

lés, vita,  

reflektálás 

 

Vizuális kultúra; 

ének-zene: az 

irányzatokhoz 

kapcsolódó, jel-

lemző alkotások 

formajegyei 

(minden művé-

szeti ágból). 

internetes kap-

csolat 

zenei részletek 

diasorok: 

barokk klasszi-

cista épületek, 

szobrok, festmé-

nyek  

PowerPoint-be-

mutató 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

reneszánsz, barokk; korstílus, stílusirányzat 

 

 

A továbbhaladás feltételei 



 

 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köz-

nyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, kö-

zönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai technológiákra épülő) infor-

mációhordozók használatát is. Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen 

tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizu-

ális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, 

tagolására irányuló elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

indokolni. Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség 

alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek gyakori műfajaiban. Képes 

definíció, magyarázat, prezentáció, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, helyesírási jelenségek 

önálló fölismerésére, a tanultak tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, meg-

közelítési módokat. Képes órai eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő ál-

láspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, 

saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról, 

az olvasott, feldolgozott művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek bemutatásra, a művek jelentésének, 

erkölcsi tartalmának tárgyszer, lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök helyes alkalmazásával, tudatos 

szövegmondással. 

 

 

Magyar nyelv 10.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció, tömegkommunikáció (gyakorlatok) 

Órakeret  

4 óra  

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az ért-

hető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem verbális kommunikáció. 

Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kom-

munikációs partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs 



 

 

kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, meg-

szólítás, kérdezés, kérés stb. 

További feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla, 

digitális tananyag 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A szövegértési 

és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, hogy önállóan, illetve 

másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a verbális és nem verbális kom-

munikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalma-

zására, a különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozá-

sára a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) meg-

felelően. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

  

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelv-

használat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- 

és beszédfordulatok, kommunikációs helyze-

tek a kommunikációs helyzet tér, idő és részt-

vevői szerepek (kontextus) megfigyelése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek le-

hetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: 

az élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális 

kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének 

ismerete, tudatos alkalmazása különféle kom-

munikációs helyzetekben; dekódolása a hét-

köznapi kommunikációs helyzetekben és a tö-

megkommunikációban. 

A különféle kommunikációs helyzetekben el-

hangzó üzenetek céljának dekódolása, az üze-

netek manipulatív szándékának felismerése. 

 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulók tevékenysé-

gének megszervezése, 

pár- és csoportmunka,  

nyelvi elemzés,  be-

szédhelyzetek  model-

lezése,  szituációs gya-

korlatok,  megbeszé-

lés, verbális értékelés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

média társa-

dalmi hatása.  
 

Etika: fogyasz-

tói társadalom. 

 

 

Mozgókép- 

kultúra és 

médiaismeret: 

médiatudatos-

ság. 
 

 

internetes hoz-

záférés, kép-

anyag a testbe-

szédhez, 

 

tömegkommu-

nikációs doku-

men- 

tumok, képek, 

filmrészletek, 

részletek külön-

böző 

média-műfajok-

ból 

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), 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szöveg 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség megfelelő szintje: szövegértési, szöveg-

feldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelek-

tív olvasás stb.) alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken. Elbe-

szélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek kommunikációs funkcióinak, fő 

jellemzőinek ismerete. Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéré-

seinek azonosítása. Rendszeres könyv- és könyvtárhasználat. 

További feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla, digitális tan-

anyagok 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban. 

A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem összetevőinek megfi-

gyelési és értelmezési képességének fejlesztése a legjellemzőbb szövegtípu-

sokon.  

A valamilyen szempontból egymással összefüggő szövegek közötti értelem-

hálózat felismertetése.  
A szövegelemző képességek fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakor-

lása a feladatnak megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és 

nyelvhasználati színterek szerint. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szöveg-

formálásra. 

A legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt 

nyelvi társalgási és az írott monologikus szöve-

gek. 

A szóbeli és írott szövegek szerepe, minősége, 

eltérő jegyei. 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjegyek 

szövegértelmező szerepe. 

Szövegköztiség, az internetes szövegek jellem-

zői.  

A szövegtípusok általános jellemzőinek fel-

ismertetése, az írott és internetes szövegek 

összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek 

megfigyelése és megnevezése.  

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, vita, szö-

vegértelmezés, szö-

vegalkotás adott műfa-

jokban és kritériumok-

kal, dramatikus játék 

vezetése, pármunka, 

csoportmunka szerve-

zése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

forrásszöve-

gek típusai. 
 

Idegen nyel-

vek: az idegen 

nyelvi szö-

veg/ek kultú-

rafüggő felépí-

tése. 

 

Biológia-

egészségtan; 

fizika; kémia; 

földrajz: a ter-

mészet-tudo-

mányos isme-

ret- 

szövegdoku-

mentáció 

 

 (pl. szöveg-tí-

pusok),  

 

internetes hoz-

záférés (elektro-

nikus média) 



 

 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az 

intertextualitás kezelése, a különböző forrá-

sokból származó adatok megbízhatóságának 

és használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó informá-

ciók megadott szempontok szerint való ösz-

szehasonlítása, megvitatása, kritikai követ-

keztetés levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata.  

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, ol-

vasási típusok és stratégiák. 

terjesztő szö-

vegek témahá-

lózata, szókin-

cse, felépítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, elektronikus; 

spontán, tervezett). 

Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és hivatalos, tu-

dományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret  

7  óra  

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási straté-

giák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek feldolgo-

zásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg információinak és 

gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés 

technikák. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási straté-

giák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek feldolgo-

zásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg információinak és 

gondolatainak értelmezése és értékelése. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés 

technikák. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás 

céljának megfelelő olvasási stratégia és szöveg-

feldolgozási mód megválasztásával. A szöveg és 

kép összefüggése.  

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek 

szerkezetének, jellemzőinek megismerése, hiva-

talos szövegek alkotásának képessége. 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, 

a kommunikációs célnak megfelelően: adott 

szempontok és terjedelem szerinti szövegtömö-

rítés, szövegbővítés. 

A tanulmány, az értekezés jellemzői, kidolgozá-

sának állomásai.  

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezet-

ének, megjelenésének, közlési szándékának 

megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a 

szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szö-

veges adatbázis, forrásjegyzék összeállítása, fó-

rum, blogbejegyzés írása). 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés,  

tanulói tevékenység 

szervezése, pár- és 

csoportmunka, szem-

léltetés, írószeminá-

rium, gyakorlás, meg-

beszélés, verbális érté-

kelés. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

esszéírás.  
 

Valamennyi 

tantárgy: 

vázlatírás, 

jegyzetelés. 
 

Informatika: 

információke-

zelés, forrás-

felhasználás, 

hivatkozás, 

szöveges adat-

bázis, az inter-

nethasz-nálat 

jogi, etikai 

kérdései. 

internetes hoz-

záférés, 

 

hivatalos doku-

men-tumok, 

internetes szö-

vegek 

 

esszék, érteke-

zések szövegei 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, elismervény, ér-

tekezés, tanulmány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírási ismeretek 

Órakeret  

1 óra 

Előzetes tudás 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei. A szöveg központozá-

sának szabályai, használata, az írásjelek funkciója.  Az  egybe- és különírás szabá-

lyai, a gyakoribb tulajdonnevek írásmódja. 

hatásának felismerése, értelmezése 

További feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla, 

digitális tananyag 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. A helyesírás rendszerszerű-

ségének megismertetése. A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmé-

nyek 

  

Pedagógiai eljárások, mód-

szerek, szervezési- és mun-

kaformák 

Kapcsolódási pon-

tok 

Taneszközök 

Az internetes szövegek eltérő he-

lyesírásának, jelhasználatának funk-

ciója. 

A normától való eltérés stilisztikai 

hatásának felismerése, értelmezése. 

Tanári magyarázat, fogalom-

magyarázat, modellezés, 

szemléltetés, tanulói tevé-

kenység szervezése, pár- és 

csoportmunka, nyelvi elem-

zés, megbeszélés, verbális 

értékelés 

Minden tantárgy: 

helyesírás. 

Informatika: helyes-

írás-ellenőrző prog-

ramok ismerete, 

használata 

helyesírási szó-

tárak 

 

internetes hoz-

záférés 

helyesírás-el-

lenőrző progra-

mok 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
nyelvi norma 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakzatok, nyelvi já-

tékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi norma 

További feltételek 

Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop vagy interaktív tábla, digitális tan-

anyag 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szö-

vegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a beszélő, a 

kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  
A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése és alkal-

mazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, 

szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, stílusárnyalat és 

stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) 

megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 

közömbös), felismerése, hatásának elem-

zése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban je-

lölt állandó stílusértékének megfigyelése, 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés, vita, dra-

matikus játék vezetése, 

tanulói tevékenység 

szervezése, pármunka, 

Történelem, tár-

sadalmi és ál-

lampolgári isme-

retek: különböző 

forrásszövegek 

stílusjellemzői. 

 egynyelvű szó-

tárak,  

 

szöveg-doku-

men-táció,  



 

 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a szö-

vegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek 

megismerése, felismerése, elemzése, össze-

függésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befo-

gadóra tett hatásának (stílushatás) megta-

pasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, 

szövegtranszformációk. 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének 

értelmezése művészi és mindennapi szöve-

gekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gya-

korlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak meg-

felelő stíluseszközök tudatos használata a 

szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a min-

dennapi, továbbá a publicisztikai és a tudo-

mányos nyelvhasználatban. 

csoportmunka, drama-

tikus játékok, verbális 

értékelés 

 

Idegen nyelvek: 

beszélt nyelvi stí-

lusregiszterek. 

 

Biológia-egész-

ségtan; fizika; ké-

mia; földrajz: me-

taforák a termé-

szettudományos 

szövegekben. 

 

Tánc és dráma: 

társalgási stílusár-

nyalatok megjele-

nítése. 

 

Mozgóképkultúra 

és médiaismeret: 

nyilvános megnyi-

latkozások, külön-

féle műsortípusok, 

illetve internetes 

felületek jellemző 

stílusregisz-terei. 

 

Informatika: kézi-

könyv-használat. 

 

 

hangzó anya-

gok, 

 

internetes hoz-

záférés vagy 

CD-lejátszó 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és állandó). 

Stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi).  

Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői 

kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, po-

étizáció. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Jelentéstan 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 

Befogadói, jelentéselemzési tapasztalatok. Szókincs, világismeret. 

Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt 

és írott szövegalkotásban. Közmondások, szólások jelentésének és eredeti funkci-

ójának ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése. Közis-

mert egynyelvű szótárak önálló használata (pl. értelmező, szinonima). 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése különböző beszéd-

helyzetekben. A mondat és szövegjelentést meghatározó tényezők felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti ösz-

szefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 
Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének megfigyelése, 

értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

A szavak jelentésének szerkezete, 

jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentés-

mező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, 

használata. 
A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző 

típusai, használati köre. 

A mondat és szövegjelentés.  

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakí-

tásában. A jelentés és a nyelvi-grammatikai 

funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, 

hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak használata. 

Fogalommagyarázat, 

megbeszélés,  

tanulói tevékenység 

szervezése, pármunka, 

csoportmunka, drama-

tikus játékok, verbális 

értékelés 

Idegen nyel-

vek: motivált, 

motiválatlan 

szavak, szó-

rend. 
 

Informatika: 

hangalak és je-

lentés. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; 

etika; filozó-

fia: kifejezé-

sek köznyelvi 

és tantárgyi je-

lentése. 

egynyelvű szó-

tárak,  

 

szöveg-doku-

men-táció,  

 

hangzó anya-

gok, 

internetes hoz-

záférés vagy 

CD-lejátszó 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. Denotatív, konno-

tatív jelentés.  

Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú szópár, ellenté-

tes jelentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar irodalom 10.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – barokk, klasszicizmus (16–17. század) Órakeret   

1 óra 

Előzetes tudás Reneszánsz, humanizmus, reformáció. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes kapcsolat, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A barokk, klasszicista életeszmény mai tanulságai.  
A kronológiai tájékozottság, a fogalmi műveltség, a történeti érzék továbbfejlesz-

tése (pl. művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat, irányzatok egymás 

mellett élése); képesség a barokk/klasszicizmus alapvető formai és stílusjegyeinek 

azonosítására, megnevezésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Barokk és klasszi-

cizmus a 17. szá-

zadban (háttér, te-

matika, stílus- és 

formajegyek). 

A tanuló  

– ismeri a fogalom-

használati problémá-

kat (művelődéstörté-

neti korszak, korstí-

lus, stílusirányzat); 

Tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés, grafikai szervezők 

használata 

Vizuális kul-

túra; ének-

zene: az irány-

zatokhoz kap-

csolódó, jel-

lemző alkotá-

internetes kap-

csolat, 

zenei részletek, 

diasorok: 



 

 

Szemelvényrész-

letek az irányza-

tokról, szerzőkről, 

művekről. 

– tisztában van irány-

zatok egymás mellett 

élésével; 
– meg tudja különböz-

tetni a reneszánsz/ ba-

rokk / klasszicizmus 

alapvető formai és stí-

lusjegyeit, ismeri ezek 

esztétikai hátterét. 

listakészítés, rövid esszé, ér-

telmezés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, reflektá-

lás 

 

sok formaje-

gyei (minden 

művészeti ág-

ból). 

barokk klasszi-

cista épületek, 

szobrok, fest-

mények  

PowerPoint-

bemutató 

Kulcsfogamak/ 

fogalmak 

barokk, klasszicizmus; korstílus, stílusirányzat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmód – Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem Órakeret   

7 óra 

Előzetes tudás Barokk, eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális gondolko-

dásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához való kötődés 

erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 
Tájékozottság a stíluskorszakokban, a stílus-és formaérzék fejlesztése: a barokk for-

majegyeinek, a világkép és műfajok, poétikai/retorikai megoldások összefüggései-

nek megismertetése (az irodalmi művekben és más művészeti ágakban). A műfaji 

konvenció jelentéshordozó szerepének bemutatása. Az olvasott művek befogadásá-

nak, megértésének támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Magyar barokk 

irodalom.  

Szemelvény: Páz-

mány Péter érte-

kező prózájából 

(hitvita, prédiká-

ció). 

 

Zrínyi Miklós: 

Szigeti veszede-

lem (vagy részle-

tek); a barokk 

eposz (szerkezet; 

koncepció; em-

A tanuló  

– felismeri a barokk 

formajegyeit az iro-

dalmi művekben és 

más művészeti ágak-

ban is, összhangban az 

irodalommal;  

– megismeri világkép 

és műfajok, poétikai / 

retorikai megoldások 

összefüggését;   

– tisztában van az epo-

szi kellékek hagyomá-

nyozódásával, az antik 

Tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés, grafikai szervezők 

használata listakészítés, 

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, megbe-

szélés, vita, reflektálás 

Vizuális kul-

túra; ének-

zene: a ba-

rokk formaje-

gyei más mű-

vészeti ágak-

ban. 

internetes kap-

csolat, 

festmények, ké-

pek, PowerPo-

int-bemutató, 

zenei részletek 



 

 

bereszmény/ a fő-

hős mint Krisztus 

katonája; érték-

rend). 

és barokk eposzok kü-

lönbségével (koncep-

ció, szerkezet, érték-

rend, embereszmény); 

– műismereti mini-

muma: Zrínyi Miklós: 

Szigeti veszedelem ( 

részlete). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, körmondat 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – drámajátékos tevékenységgel Órakeret   

2 óra 

Előzetes tudás Dramatikus megjelenítés, előadási formák. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyzetfelismerés és rögtönzés szerepe hétköznapi szituációkban, váratlan 

helyzetek kezelése. 
A megismert emberi magatartásformák mérlegelő megítélése. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek drámajátékos tevékenységgel történő meg-

közelítése. A dráma és a színjáték műfaji sajátosságainak vizsgálata, és elhelye-

zése a dráma- és színháztörténet korszakaiban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Színjátéktípus a 

10–16. század-

ban, rögtönzés 

cselekményváz 

alapján. 

 

A tanuló 

– részt vesz a témakör-

höz kapcsolódó drámajá-

ték előkészítésében és 

előadásában;  

– képes rögtönzésre (cse-

lekményváz és adott ál-

landó típusok alapján);  

– megismer néhányat az 

európai színjátszás máig 

élő hagyományaiból;  

– felismeri az előadás-

módok és színpadformák 

sokféleségét a középkori 

játéktípusokban. 

Tanulói tevékenység 

szervezése 

Pármunka,  

csoportmunka, 

karaktertípusok alkotása, 

cselekményváz írása, 

színpadképek 

 

Tánc és dráma: 

dráma és szín-

háztörténet, já-

téktípusok. 

internetes hoz-

záférés, 

filmrészletek 

 

Kulcsfogal-

mak/ fogalmak 

commedia dell’arte, farce, állandó típusok 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista színház (17. 

század) 

Órakeret   

6 óra 

Előzetes tudás Barokk és klasszicizmus a 17. században. Ars poetica. 

Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

Lehetséges: Fösvény vagy más Molière-mű ismerete. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős megítélése. Köte-

lesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 
A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének felismertetése. A komikum 

műfajformáló minőségének és változatainak megértése pl. drámajátékban való 

részvétel révén. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű részletes elemzése, a hő-

sök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik értékelése. Színházlátogatás, illetve 

színházi előadás élményének megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

A klasszicizmus 

elvárásai. Tragé-

dia és komédia. 

A francia színház 

a 17. században 

(színház, előadás 

és dramaturgia 

összekapcsoló-

dása). 

Molière: Tartuffe. 

A komikum meg-

jelenési formái. 

A tanuló 

– felismeri a klasszi-

cista normatív eszté-

tika sajátosságait (mű-

faji hierarchia, szabá-

lyok); a korabeli elvá-

rások és a dramaturgia 

összefüggését;  

– megérti a komikum 

műfajformáló minősé-

gét és változatait (hely-

zet- és jellemkomi-

kum); 

– képes egy mű részle-

tes elemzése kapcsán a 

hősök jellemzésére, 

magatartásuk, konflik-

tusaik értékelésére; 

–  részt vesz egy jelenet 

kidolgozásában és elő-

adásában;  

– lehetőség szerint 

megtekint egy színházi 

Tanulói tevékenységek 

szervezése pármunka, 

csoportmunka, prezentá-

ciókészítés, 

grafikai szervezők hasz-

nálata listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, össze-

hasonlítás, megbeszélés, 

vita 

reflektálás 

Tánc és 

dráma: szín-

háztörténet, a 

színpadi kí-

sérő zene, a 

koreográfia. 

internetes hozzá-

férés, 

drámaelőadások 

részletei,   

képek a francia 

színházról, Po-

werPoint-bemu-

tató 



 

 

előadást (vagy felvéte-

lét);   

– műismereti mini-

muma: egy Molière-

mű elemző feldolgo-

zása és memoriter: egy 

részlet; 

– alkalmassá válik az 

adott műről szóló véle-

mények kritikus befo-

gadására; egy szóbeli 

érettségi témakör anya-

gának összeállítására 

és az abban megjelölt 

feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, mértéktartás, hely-

zetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, jellemtípus, bizalmas, rezonőr 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 18. században Órakeret   

10 óra  

Előzetes tudás Felvilágosodás, klasszicizmus, regény, regényműfaji változatok. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, élethelyzeteknek elhelye-

zése többféle értelmezési kontextusban, ezáltal az erkölcsi és esztétikai ítélőképes-

ség fejlesztése. 

Felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A szabadság esz-

ményének különböző megközelítései. A művekben megjelenített erkölcsi és világ-

képi problémák mérlegelő értékelése. 

Összehasonlítás és megkülönböztetés: az eszmetörténeti korszak, filozófiai irány-

zat és stílusirányzat kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvilágí-

tása. Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

A felvilágosodás 

irodalmának jel-

lemző műfajai és 

stílusirányzatai: 

klasszicizmus, 

szentimentaliz-

A tanuló  

– megkülönbözteti az 

eszmetörténeti korszak, 

filozófiai irányzat és stí-

lusirányzat kategóriáit;  

Tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés, grafikai szervezők 

használata listakészítés, 

rövid esszé, értelmezés, 

Vizuális kul-

túra; ének-

zene: klasszi-

cizmus, ro-

kokó más 

művészeti 

ágakban; 

internetes kap-

csolat, 

festmények, 

képek, Power-

Point-bemu-

tató, 



 

 

mus (érzékeny-

ség), rokokó.   

Művek, szemel-

vények az angol, 

francia és német 

irodalomból, 

Voltaire Candide, 

részletek Defoe 

Robinson Crusoe, 

Swift Gulliver 

utazásai c. regé-

nyeiből, 

Rousseau, 

Goethe, Schiller 

különféle műfajú 

alkotásaiból.  

A választott szer-

zőkhöz, művek-

hez kacsolódó fo-

galmi ismeretek. 

– megismeri a bölcseleti 

háttér és a stílusirányzat, 

műfaj, tematika néhány 

összefüggését, az egyes 

irányzatok jellemző ten-

denciáit, irodalmi műfa-

jait az európai irodal-

makból vett egyes sze-

melvények alapján;  

– felismeri a preroman-

tika jellegét, szerepét; 

– választható beszámolót 

készíthet olvas- mányél-

ménye vagy látott szín-

házi élménye alapján 

(Defoe, Swift, Schiller 

művei);  

– műismereti mini-

muma: Swift, Voltaire, 

Goethe egy-egy művé-

nek/ részletének isme-

rete. 

összehasonlítás, megbe-

szélés, vita, reflektálás 

megzenésí-

tett irodalmi 

művek (pl. 

Goethe, 

Schiller alko-

tásai). 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; fi-

lozófia; 

etika: a felvi-

lágosodás 

korának böl-

cselete; érte-

kezések a kor 

szerzőitől 

zenei részletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és fikció, elbeszélői 

nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, énregény, levélregény, tézisre-

gény, ellenutópia, szatíra (szatirikus hangnem)  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 18. században – portrék: Csokonai Vitéz 

Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret   

20 óra 

Előzetes tudás Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének néhány jellemzője. 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése által a nem-

zeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség problémáinak európai 

és hazai dimenziói: polgárosodás, parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló törekvések megbe-

csülése.  

A magyar nyelv ügyében született legfontosabb programok, értekezések gondola-

tainak; Kazinczy tevékenységének; a magyar felvilágosodás időszakának, iro-

dalmi életének, néhány sajátosságának megismertetése; a nyelvújítási mozgalom 

jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák felismertetése, ösz-

szefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A 18. század iro-

dalma a felvilágo-

sodás előtt  

(a kuruc költészet-

hez kapcsolódó 

irodalmi formák; 

Mikes Kelemen: 

Törökországi leve-

lek részlete). 

 

A felvilágosodás 

korának irodalma.  

Művelődési prog-

ramok. Bessenyei 

György értekező 

prózai művének 

részlete –  Magyar-

ság. 

Alkotói csoportok, 

irodalmi közpon-

tok, sajátos élet-

utak Batsányi Já-

nos, Kármán Jó-

zsef. 

Kazinczy Ferenc 

irodalomszervező 

tevékenysége és 

írói munkássága, 

epigrammái (A 

nagy titok, Írói ér-

dem) 

 

Csokonai Vitéz 

Mihály portréja; 

életművének mű-

faji, formai és stilá-

ris sokszínűsége  

A Reményhez, A ti-

hanyi Ekhóhoz,  és 

a Tartózkodó kére-

lem  alapján. 

 

A tanuló 

– ismereteket szerez a 

kuruc kor irodalmá-

ról;  

– ismeri a magyar 

nyelv ügyében szüle-

tett legfontosabb 

programok, értekezé-

sek gondolatait; Ka-

zinczy tevékenységét; 

a magyar felvilágoso-

dás időszakának, iro-

dalmi életének né-

hány sajátosságát;  

– tudatosítja a nyelv-

újítási mozgalom je-

lentőségét;  

– tisztában van Cso-

konai és Berzsenyi 

életművének jellegé-

vel, az alkotók helyé-

vel, szerepével a ma-

gyar irodalom törté-

netében; felismer jel-

lemző stílusirányzato-

kat, műfajokat, verstí-

pusokat és versformá-

kat;  

– műismereti mini-

muma: Mikes Kele-

men: Törökországi le-

velek (részlet), Ka-

zinczy Ferenc egy 

epigrammája; Besse-

nyei György egy érte-

kező prózai részlete; 

Csokonai Vitéz Mi-

hály: A Reményhez 

(ált. isk., memoriter 

is); A tihanyi Ekhóhoz 

Tartózkodó kérelem; 

Berzsenyi Dániel: A 

közelítő tél, A magya-

rokhoz I. Levéltöredék  

barátnémhoz c. mű.  

Tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés, listakészítés, rö-

vid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, megbe-

szélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális kul-

túra; ének-

zene: stílus-

irányzatok 

egymásmellet-

tisége a 18. 

században.  

 

Földrajz: a té-

makörhöz, az 

alkotókhoz 

kapcsolódó táj-

egységek, tele-

pülések  

művelődéstör-

téneti atlasz 

 

internetes kap-

csolat, 

festmények, 

képek, Power-

Point-bemu-

tató, 

zenei részletek 



 

 

Berzsenyi Dániel 

portréja; jellemző 

műfajok, témák, 

életérzések költé-

szetében.  

A közelítő tél, A 

magyarokhoz I. . 

Levéltöredék ba-

rátnémhoz, értel-

mezése. 

 

Csokonai és Ber-

zsenyi hatása, to-

vábbélése a ké-

sőbbi magyar köl-

tészetben. 

– Csokonai és Berzse-

nyi kapcsán alkal-

massá válik legalább 

3-4 alkotásuk és a mű-

veikről szóló vélemé-

nyek, elemzések értel-

mezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifej-

tésére; memoriterek 

tolmácsolására 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, szimultán rit-

mus, bölcseleti óda, elégiko-óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, időszembesítő 

verstípus, antik strófaszerkezetek 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első felében 

(romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret   

15 óra  

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője; romantika és rea-

lizmus 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódási pontjainak felismerése által a 

nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság viszonyának értel-

mezése különböző korstílusokban. 

Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kritikus, realista 

szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a stiláris és hangnemi össze-

tettség, az irónia és a groteszk befogadására. Információgyűjtés- és feldolgozás, 

szövegalkotás, értelmező képességek: házi olvasmány önálló feldolgozása, beszá-

moló készítése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A romantika irodal-

mának jellemzői 

(esztétikai elvek, 

művészi szabadság, 

stílus- és formaje-

A tanuló  

– felismeri az élet-

művek egymásmel-

lettiségét az 1830-as 

években (klasszika, 

Portfólió készítése. 

Tanulói tevékenységek 

szervezése: 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek; vi-

zuális kultúra; 

ének-zene: a 

internetes kap-

csolat, 



 

 

gyek; ironikus látás-

mód, groteszk minő-

ség).  

Új műfajok, formák 

(pl. történelmi re-

gény, bűnügyi törté-

net, drámai költe-

mény, verses re-

gény). 

Társadalmi típusok 

(felesleges és karrie-

rista hősök, hivatal-

nokok) megjelenése 

a romantikával egy-

idejű, realista szem-

léletű művekben. 

 

Művek, szemelvé-

nyek az angol/ ameri-

kai, francia, német és 

orosz irodalomból: 

Novalis, E. T. A. 

Hoffmann, Poe; 

Scott, Victor Hugo, 

Puskin, Hölderlin, 

Wordsworth, Shel-

ley, Keats; illetve 

Balzac, Stendhal, 

Gogol műveiből. 

A választott szerzők-

höz, művekhez ka-

csolódó fogalmi is-

meretek. 

romantika, realiz-

mus tendenciái, l. 

Goethe/ 

Hugo/Stendhal, 

Balzac) és a roman-

tika korstílus-jelle-

gét, jelentőségét; a 

romantika és a kriti-

kus, realista szemlé-

let együtthatását;   

– megismeri az iro-

dalmi liberalizmus 

szerepét és hatását 

az esztétikára (új 

műfaji változatok; 

stiláris és hangnemi 

összetettség, irónia 

és groteszk);   

– műismerete: Shel-

ley, Keats, Poe, V. 

Hugo, E. T. A. 

Hoffmann, Puskin, 

illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol 

egy-egy művének/ 

részletének isme-

rete; 

– képes egy válasz-

tott/kijelölt epikai 

alkotás (házi olvas-

mány) elemző be-

mutatására a közös 

értelmezés után;  

– beszámolót/ 

könyvajánlót ké-

szíthet egyéni ol-

vasmányélménye 

alapján a korszak 

műveiből;  

alkalmassá válik a 

korszakról, a szer-

zőkről, művekről 

szóló vélemények 

kritikus befogadá-

sára, egy lehetséges 

szóbeli tétel kifejté-

sére. 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés, listakészítés, rö-

vid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, megbe-

szélés, vita, 

reflektálás 

 

romantika mű-

vészete.  

 

Mozgóképkul-

túra és média-

ismeret: a ro-

mantika, ro-

mantikus mai 

médiaértelme-

zése 

festmények, 

képek, Power-

Point- 

bemutató, 

zenei részletek 



 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, történelmi 

regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény 

 

 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk bán Órakeret  

 7 óra  

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia, drámai szerkezet. A tragikus hős összeom-

lása. 

További feltételek Személyi:  

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben és a figurák alakjában. 

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A „nemzeti dráma” 

mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus értékelése. 

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére (problematika, 

drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”). Érvelő képesség: állás-

pontok megismerése, összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsoló-

dási pon-

tok 

Taneszkö-

zök 

Katona József: 

Bánk bán – sok 

szempontú műér-

telmezés.  

– magánéleti és 

közéleti konfliktus, 

alapkérdések;  

– a szereplők körei, 

Bánk összeomlása; 

a címszereplő 

megítélésének vál-

tozatai; felépítés, 

szerkezeti megol-

dások (az V. felvo-

nás szerepe).    

A tanuló 

– ismeri a magyar színház törté-

netének néhány sajátosságát (az 

állandó magyar színház hiányát, 

törekvéseket a létrehozására);   

–  képes elemezni nemzeti tra-

gédiánk sajátosságait (proble-

matika, drámai szerkezet és 

nyelv, sajátos lezárás, „megol-

dás) 

– megismer néhány álláspontot 

a műértelmezéshez;  

– lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy fel-

vételét), és közös elemzéssel ér-

tékelik az adott interpretációt;  

– műismereti minimuma: a tra-

gédia (házi olvasmány) elemző 

feldolgozása és memoriter: 

részlet(ek) a műből; 

– alkalmassá válik a mű értel-

mezéseinek kritikus befogadá-

sára; egy szóbeli érettségi téma-

kör anyagának összeállítására 

és az abban megjelölt feladat ki-

fejtésére. 

Tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentáció-

készí-tés 

listakészítés, rövid esszé, 

értelmezés, összehason-

lítás, megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Ének-zene: 

operafel-

dolgozás 

internetes 

kapcsolat 

  

az opera 

részletei,  

filmrészlet 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, drámai nyelv, 

klasszicizmus és romantika 

  

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret   

17 óra   

Előzetes tudás Romantika; néhány népdal; ismeretek Kölcseyről, Vörösmartyról. 

Kölcsey Ferenc: Hymnus, Huszt (ált. isk.; memoriter is); Vörösmarty Mihály: Szó-

zat (memoriter is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szel-

lemi hátterének megértésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A nemzeti 

romantika sorskérdéseinek elemzése. Az alkotók műveiben megjelenített egyéni 

és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A reformkor–nemzeti roman-

tika–népiesség fogalmak tartalmának, szerepének és jelentőségének felismerte-

tése. Kölcsey- és Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, 

jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási 

képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Magyar irodalmi 

élet a 19. század 

első felében; orgá-

numok, folyóira-

tok, alkotói csopor-

tok. A reformkori 

nemzeti romantika. 

A népiesség prog-

ramjai. 

  

Kölcsey Ferenc al-

kotói portréja; köz-

életi szerep, egyéni 

és közösségi sors. 

Hymnus;  és még 

egy lírai alkotása 

(Vanitatum vani-

tas; Zrínyi dala; 

Zrínyi második 

éneke). 

 Értekező prózája 

Nemzeti hagyomá-

nyok és a Paraine-

sis részlete. 

A tanuló 

– ismeri a magyar iro-

dalom néhány sajátos-

ságát a 19. század első 

felében;  

– felismeri a reform-

kor-nemzeti roman-

tika-népiesség fogal-

mak tartalmát, szere-

pét és jelentőségét; 

– tisztában van Köl-

csey és Vörösmarty 

életművének jellegé-

vel, az alkotók helyé-

vel, szerepével a ma-

gyar irodalom törté-

netében;  

– műismereti mini-

muma: Kölcsey: 

Hymnus, Huszt és 

még egy lírai mű, egy 

értekező prózai rész-

let; Vörösmarty: Szó-

zat, Előszó és még 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészítés 

listakészítés, rövid esz-

szé, értelmezés, össze-

hasonlítás, megbeszé-

lés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális kultúra; 

ének-zene: a ma-

gyar romantika 

más művészeti 

ágakban; népda-

lok. 

 

Földrajz: az alko-

tókhoz kapcso-

lódó tájegységek, 

települések. 

 

Történelem, tár-

sadalmi és állam-

polgári ismere-

tek: a reformkori 

művelődés és tár-

sadalmi élet. 

internetes kap-

csolat, 

festmények, ké-

pek, épületek, 

szobrok a magyar 

romantikából Po-

werPoint-bemu-

tató, 

zenei részletek 



 

 

Vörösmarty Mi-

hály portréja. Ro-

mantikus világlá-

tás, tematika és 

képalkotás lírában 

és drámában a Szó-

zat; Előszó; Gon-

dolatok a könyv-

tárban; A vén ci-

gány) alapján, il-

letve a Csongor és 

Tünde értelmezé-

sével (alapkérdé-

sek, értékszerke-

zet, motívumok, 

műfaji sajátossá-

gok: mesejáték/ 

drámai költe-

mény). 

egy-két lírai mű, vala-

mint a Csongor és 

Tünde; memoriterek; 

– Kölcsey és Vörös-

marty kapcsán alkal-

massá válik legalább 

négy alkotásuk és a 

műveikről szóló véle-

mények, elemzések 

értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör 

kifejtésére; memorite-

rek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, intelem, ér-

tékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus irónia, drámai köl-

temény 

 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Petőfi Sándor Órakeret   

15 óra 

Előzetes tudás Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény, életkép, 

episztola, felező tizenkettes versforma. Ismeretek Petőfi életútjáról, műveiről.  

Anyám tyúkja; Füstbe ment terv (memoriterek); János vitéz (és memoriter-részle-

tei); Az Alföld; Nemzeti dal (memoriterek is) és más lírai alkotások. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző témáinak, műfajai-

nak, poétikai megoldásainak, versformáinak megkülönböztetése, jellemző hang-

nemeinek (pl. humor és irónia) befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről szóló véle-

mények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási pon-

tok 

Taneszközök 

Petőfi Sándor élet-

műve.  

A tanuló Tanulói tevékeny-

ségek szervezése: 

Hon és népismeret: 

Petőfi emlékhelyek. 

hangos-könyv, 



 

 

Pályaszakaszok 

(életérzések, költői 

magatartás) és jel-

lemző alkotások. 

A népi szemlélet-

mód hatása; ro-

mantika és népies-

ség.   

 

Témák: szerelem, 

táj, ars poetica, 

versciklusok; lírai 

műfajok és líratí-

pusok (dalok, hely-

zetdalok, ódák, 

elégiák, rapszó-

diák; tájlíra, forra-

dalmi látomásvers) 

és versformák vál-

tozatossága;  

A puszta, télen; A 

XIX. század költői; 

Európa csendes, 

újra csendes…; 

Szeptember végén, 

Minek nevezzelek? 

A Felhők-ciklus két 

verse, Dalaim, stb. 

elemző feldolgo-

zása.  

 

Verses epika  

(A helység kalapá-

csa mint eposzpa-

ródia; és Az apos-

tol; ismétlés: János 

vitéz). 

– ismeri az életmű 

főbb alkotói korsza-

kait; Petőfi helyét, 

szerepét a magyar iro-

dalom történetében; 

költészetének jellegét;  

– tisztában van a ro-

mantikus korstílus és 

a népiesség stílusten-

denciájának együttha-

tásával;  

– műelemzések során 

megismeri Petőfi jel-

lemző témáit, műfa-

jait, poétikai megol-

dásait, versformáit; 

megkülönbözteti jel-

lemző hangnemeit (pl. 

humor és irónia);  

– képes önálló mű-

értelmezés megfo-

galmazására;   
– műismereti mini-

muma: Az Alföld; 

Nemzeti dal (ált. Já-

nos vitéz, A puszta, té-

len; A XIX. század 

költői; Európa csen-

des, újra csendes…; 

Szeptember végén és 

még három-négy mű 

és memoriterek;  

– képessé válik Petőfi 

életművének bemuta-

tására (legalább 10–

12 lírai és 1–2 verses 

epikai alkotás alap-

ján); a műveiről szóló 

vélemények, elemzé-

sek értelmezésére, 

kritikus befogadására; 

egy szóbeli témakör-

ben kijelölt feladat ki-

fejtésére, memorite-

rek tolmácsolására. 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés, lista-

készítés, rövid esz-

szé, értelmezés, 

összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

 

Földrajz: Petőfi 

életútjának állomá-

sai. 

 

Vizuális kultúra; 

ének-zene: a roman-

tika művészete, Pe-

tőfi művek feldol-

gozásai (hangos-

könyv, színház, 

rajzfilm, dal). 

művelődéstör-

téneti atlasz, 

internetes kap-

csolat, 

festmények, 

képek, Power-

Point-bemu-

tató, 

zenei, film- és 

színházi elő-

adás-részletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, látomásköltészet, ars 

poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmód – Jókai Mór Órakeret   

8 óra 

Előzetes tudás Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség, heroizmus és humor, 

regényműfaji változatok, történelmi regény, anekdota, anekdotikusság.  

A kőszívű ember fiai vagy más regénye. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A Jókai-regényekben fölmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-közösségi problémakö-

rök felismerése. Értékek és szerepek konfliktusai. 

Jókai művének/műveinek ismeretében, azok olvasására építve beszélgetés, vita a ko-

rabeli és a mai olvasóközönség befogói elvárásainak különbségéről, a különbség 

megértése. A befogadói horizont tágítása: Jókai alkotásmódjának jellemzői, a roman-

tikus ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji változatai. 

Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló véleménykifejtésre. A tör-

ténetmondás képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Jókai alkotásainak 

jellemzői, műfaji vál-

tozatok az életművé-

ben;  

regényírói művészet-

ének sajátosságai a 

romantikus próza-

epika jegyében.  

Jókai Mór: Az arany 

ember  elemző értel-

mezése sok szem-

pontú megközelítés-

sel, pl.: a romantika 

megjelenési formái; 

műfaji változat; szer-

kezet, jellemábrázo-

lás, elbeszéléstechni-

ka, nézőpont, közlés-

formák; hangnemi és 

motivikus összetett-

ség. 

Problematika a mű-

höz: természet és ci-

vilizáció, bűn és bün-

tetés, kettős jellem. 

A tanuló 
– tisztában van a kora-

beli és a mai olvasókö-

zönség befogadói elvá-

rásainak különbségé-

vel;  

– ismeri Jókai helyét 

a magyar regényiro-

dalom történetében, 

alkotásmódjának jel-

lemzőit;  
– felismeri a romanti-

kus ábrázolásmód sajá-

tosságait és a romanti-

kus regény jellemző 

műfaji változatait;  

– képes egy regény sok 

szempontú megközelí-

tésére, saját álláspont 

kifejtésére;    

– műismereti mini-

muma: egy regénye: Az 

arany ember (vagy 

más, pl. Egy magyar 

nábob, Fekete gyémán-

tok)  

Tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés listakészítés, rövid 

esszé, értelmezés, össze-

hasonlítás, megbeszélés, 

vita, 

reflektálás 

 

Hon és népis-

meret; törté-

nelem, társa-

dalmi és ál-

lampol-gári 

ismeretek; vi-

zuális kul-

túra; ének-

zene: a ro-

mantika mű-

vészete. 

 

Mozgókép- 

kultúra és 

médiaisme-

ret: Jókai-

művek filmes 

feldolgozá-

sai.  

 

Földrajz: a 

regényekben 

előforduló 

tájegységek, 

helyszínek. 

internetes kap-

csolat, 

festmények, 

képek, Power-

Point-bemu-

tató, zenei és 

filmrészletek  



 

 

egy regényelemzés 

kapcsán képes önálló 

szóbeli tétel keretében 

egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, anekdota 

 

 

A továbbhaladás feltételei  
A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köz-

nyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, kö-

zönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai technológiákra épülő) infor-

mációhordozók használatát is. Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen 

tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizu-

ális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, 

tagolására irányuló elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

indokolni. Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség 

alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek gyakori műfajaiban. Képes 

definíció, magyarázat, prezentáció, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, helyesírási jelenségek 

önálló fölismerésére, a tanultak tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, meg-

közelítési módokat. Képes órai eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő ál-

láspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, 

saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról, 

az olvasott, feldolgozott művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek bemutatásra, a művek jelentésének, 

erkölcsi tartalmának tárgyszer, lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök helyes alkalmazásával, tudatos 

szövegmondással. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Általános célok 

11–12. évfolyam 
 

A magyar nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szö-

vegtani, jelentéstani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése külön-

féle műfajú és témájú és megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek értelme-

zésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek 

vizsgálatára, a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvváltoza-

tok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság fejlesztésének 

része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, az önálló adat-

gyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák használata mellett a szá-

mítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 
A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok felfedezése, értel-

mezése, kezelési módok keresése.  

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelése, 

ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek megfi-

gyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök használata); az érvelés techni-

kájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása. Mind a problémameg-

oldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, 

a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló 

kidolgozására. Retorikai tudását megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvá-

nosságban. 
Elvárt a kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ nyelvei között, 

továbbá a legfontosabb nyelvemlékeink (A Tihanyi apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-

siralom) megismerése. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb fölkészülést igénylő szó-

beli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűj-

tésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék készítésére. 

A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a magyar 

nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban és az 

egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével fölkészül az érettségire és a továbbta-

nulásra.  
Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltség-

építés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigye-

lése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hang-

neműség, a groteszk és az irónia szerepének megértése.  

Az irodalmi olvasmányok jellegéből következően fejlesztési cél a magyar és az európai hagyomá-

nyok és a modernség együtthatásának, egyedi megjelenési formáinak észrevétele, megnevezése az életmű-

vekben, az egyes alkotásokban; stílusirányzatok jellemző, esetleg mozgalomszerű vonásainak bemutatása 

néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásban;a tárgyalt korszak stílusirányzati sokszínűségének megis-

merése, az egyes irányzatok egymás mellett éléséből néhány következtetés megfogalmazása.  

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység művek össze-

hasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; nagyepikai és drámai művek 

szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző nézőpontból, illetve különféle címzetteknek, önálló 

műelemzés készítése közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont 

alkalmazásával. Mind az érvelő lépességet, mind a szociális kompetenciák, mind az erkölcsi gondolkodás 

fejlesztését támogatja a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, 



 

 

megbocsátás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), személyiségdilemmák felfo-

gása, értelmezése, megvitatása. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány 

szerző és mű utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs irodalom-

ban, más művészeti ágakban.  
Alapvető irodalomszemlélet az irodalmi művek egymásra utaltságának megértése és ennek példá-

iként az irodalmi szövegek összekapcsolódását bizonyító szövegek gyűjtése, megfigyelése, a rájátszás, az 

evokáció, intertextualitás, reflexió példáinak elemzése, végül annak néhány példával való bizonyítása, hogy 

az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó hagyomány. E témakörbe tartozó tevékenység 

műfaji, poétikai fogalmak változó jelentésének megfigyelése, bizonyítása, a szépirodalom nyelvének meg-

változását jelző jelenségek megfigyelése. Az önálló ismeretszerzés elengedhetetlen feltétele a rendszeres 

könyvtárhasználat (ide értve az internet adta lehetőségeket is), azaz az ismeretterjesztő (például műelemző, 

művelődéstörténeti, művészettörténeti, nyelvészeti) irodalom – audiovizuális, digitális források – alkotó 

felhasználása feljegyzés, beszámoló, értekezés, kiselőadás, hozzászólás, prezentáció formájában. E tevé-

kenység része a hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kiala-

kított szempontokat követő anyaggyűjtés és válogatás többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, for-

rásjegyzék készítése. 

Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek 

befogadásában, megértésében a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar és az eu-

rópai szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E témakörben is kívána-

tos a tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az irodalmi ismeret-

terjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a filmes adaptáció néhány 

kérdésében. 

Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két ti-

pikus írott, digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez tarto-

zik az irodalom megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, rajzfilmen, 

televízióban, képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték, megzenésített vers 

–, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás –); az adaptáció, a műfajcsere 

jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs magas művészeti és szórakoztató mű-

vekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának, vonzerejének és csapdáinak értelme-

zése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak bemutatása, kultuszalkotások megisme-

rése). 

A továbbtanulásra való fölkészülésben feladat egyéni „kutatómunka” alapján nagyobb lé-

legzetű dolgozat megírása, prezentáció készítése a könyvtárhasználat, digitális források alkalma-

zása, szakszerű anyaggyűjtés, rendezés, kidolgozás, forrásjelölés tudásanyagának hasznosításá-

val; tematikus tájékozódás nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztő információforrásokban 

(például irodalmi adatbázisok, CD-ROM, magyar elektronikus könyvtár), irodalmi és más kérdé-

sek megvitatásához információk kiválasztása és újrarendezése. 

A szűkebb régióhoz, településhez, a hazához való kötődés érzését erősíti a tájékozódás a 

régió, a település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi kultúraközvetítő intézmények kör-

ében.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció 

Órakeret   

7  óra  

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár/médiatanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi és nem 

nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által megkívánt formák megsértésének 

dekódolása, a szándék felismerése, megfelelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány taktika elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódási pon-

tok 

Taneszközök 

Tájékozottság különféle beszédhelyze-

tek megítélésében; megfelelő stílus és 

magatartás megtalálása ismeretlen kom-

munikációs helyzetben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, el-

hárítása. 
A mindennapi társalgásban, a nyilvános 

kommunikációs színtereken, valamint az in-

ternetes felületeken előforduló manipulációs 

szándékok, hibás következtetések felisme-

rése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és 

nem verbális közlési szándékának felisme-

rése. 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulók tevékenysé-

gének megszervezése, 

pár- és csoportmunka,  

nyelvi elemzés,  be-

szédhelyzetek  model-

lezése,  szituációs gya-

korlatok,  megbeszé-

lés, verbális értékelés 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: rek-

lám, meggyőzés, 

manipuláció. 

 

Vizuális kultúra: 

képi közlés. 

 

Dráma és tánc: szi-

tuációk, dialógusok 

értelmezése. 

sajtószövegek, 

médiaműsor- 

részletek a ma-

nipulációs szán-

dék felismeré-

séhez 

 

reklám-szöve-

gek 

 

internetes hoz-

záférés 

 

reklámok a mé-

diában, interne-

tes felületeken 

 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Retorika 

Órakeret  13 

óra  

Előzetes tudás 
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek értelmezése és 

alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált véleménynyilvánítás. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazása a 

tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban.  
A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondol-

kodási képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- 

és munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gya-

korlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funk-

ciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszer-

kesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek 

elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: 

bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és vélemény-

nyilvánítás nyelvi (mondat- és szöveg-

fonetikai eszközök) és nem nyelvi ki-

fejezésbeli eszközei a különféle szö-

vegműfajokban, az audiovizuális és 

multimédiás közlés különböző formái-

ban. 
A hivatalos felszólalás, hozzászólás gya-

korlása különböző helyzetekben.  

.Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, a 

tanulók tevékenységé-

nek megszervezése, pár- 

és csoportmunka,  nyelvi 

elemzés,  beszédhelyze-

tek  modellezése,  szituá-

ciós gyakorlatok,  meg-

beszélés, verbális értéke-

lés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: an-

tik szónokok, 

neves magyar 

szónoklatok 

(pl. Kölcsey, 

Kossuth, 

Deák). 

Közéleti meg-

nyilatkozások 

retorikája. 
 

Mozgókép-

kultúra és 

médiaismeret: a 

meggyőzés, be-

folyásolás, a ha-

tás eszközei. 

 

Dráma és tánc: a 

színpadi beszéd 

retorikai elemei, 

klasszikus mo-

nológok értel-

mezése 

internetes hozzáfé-

rés 

 

 

 

szövegrészletek 

a klasszikus magyar 

retorikából 

 

napi sajtótermékek 

 

monológok 

audiovizuális esz-

közök 

 

 



 

 

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, témamegjelö-

lés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás 

Órakeret    

9 óra  

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.  

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete. 

A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő stílusesz-

közök. alkalmazása. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elektroni-

kus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés cél-

jának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás. Esszéírási gyakorla-

tok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

.  

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Lényegre törő, világos fölépítésű, informáci-

óban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájé-

koztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésfor-

mák valamelyikében (pl. digitális formában, 

multimédiás kiegészítésekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szöveg-

szerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak 

hangulatának, stílusértékének, nyelvréteg-

beli stiláris különbségének figyelembevéte-

lével. 
Az érvelő esszé szerkezete. 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulók tevékenysé-

gének megszervezése, 

pár- és csoportmunka,  

nyelvi elemzés,  be-

szédhelyzetek  model-

lezése,  szituációs gya-

korlatok,  megbeszé-

lés, verbális értékelés 

  

szöveg- 

részletek: 

 

 

érvelő 

esszék,  

 

értekezések 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Pragmatikai ismeretek 

Órakeret   

7 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelv működésének, a nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző kon-

textusokban, különböző cél elérésére. 

Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi szöveg 

által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni partnerüket, hogyan ké-

pesek megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani.  
A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb udvariassági 

formái használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás 

főbb összetevőinek a különféle beszédaktu-

sok szerepének, megnyilvánulási formáinak 

megfigyelése, az együttműködési elvek tu-

datos használata, illetve megsértésük követ-

kezményeinek megtapasztalása. 
A társalgásban előforduló néhány jellemző 

deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulók tevékenysé-

gének megszervezése, 

pár- és csoportmunka, 

nyelvi elemzés, be-

szédhelyzetek  model-

lezése,  szituációs gya-

korlatok,  megbeszé-

lés, verbális értékelés 

Idegen nyel-

vek: idegen 

nyelvi kom-

munikáció, 

udvariassági 

formák. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megnyilatkozás.  

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

Együttműködési elv (mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

 

Magyar irodalom 11. 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Arany János Órakeret   

15 óra  

Előzetes tudás A feladatvállaló szemlélet példájának megismerése. A bűn és bűnhődés er-

kölcsi kérdéseinek végiggondolása. 
Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, ballada, ütemhang-

súlyos és időmértékes verselési formák, felező tizenkettes versforma. Ismeretek 

Arany életútjáról, műveiről; kapcsolat Petőfivel. 

Arany: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör (memoriterek 

is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések és válaszok megis-

merése és értékelése révén az egyéni és közösségi felelősségérzet növelése. 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; korszakjellemző beszédmódok né-

hány jellegzetes alkotásának összevetése, az életmű főbb alkotói korszakainak, 

Arany költői szerepének, költészete jellegének megismertetése. Műelemzés, értel-

mezés: Arany jellemző lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és né-

hány verses epikai alkotása. Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezé-

sének megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Arany János életműve.  

Pályaszakaszok (élet-

érzések, költői maga-

tartások) és jellemző 

alkotások. 

A romantika utáni köl-

tőszerep-lehetőségek 

és lírai tendenciák.  

 

Jellemző lírai tematika 

(pl. ars poeticák), 

hangnemek, műfajok 

(pl. elégiko-óda, elé-

gia) és szerkesztésmód, 

verstípusok (pl. idő- és 

értékszembesítés, lét-

összegzés) a nagykő-

rösi és a kései költé-

szetben (Letészem a 

lantot, Epilogus és leg-

alább még két-három 

lírai alkotás). 

 

A ballada műfaji sajá-

tosságai; tematikus és 

szerkesztésmódbeli kü-

lönbségek a két balla-

dakorszak alkotásaiban 

(A walesi bárdok és 

még legalább 1–2 bal-

lada). 

A Toldi estéje elemző 

bemutatása.  

A tanuló  

– ismeri az életmű 

főbb alkotói korsza-

kait; Arany költői sze-

repét a magyar iroda-

lom történetében; köl-

tészetének jellegét;  

– műelemzések során 

megismeri Arany jel-

lemző lírai témáit, 

műfajait, poétikai 

megoldásait, versfor-

máit és néhány verses 

epikai alkotását;  

– megismeri a lírikus 

és epikus költőszerep 

szembeállítását, vál-

tozó megítélését;   

– képes lírai és epi-

kai alkotások önálló 

értelmezésének 

megfogalmazására; 

a Toldi és a Toldi es-

téje néhány szem-

pontú összeveté-

sére; 
– műismereti mini-

muma: A walesi bár-

dok, Rege a csoda-

szarvasról, Toldi, 

Családi kör, további 

egy-két ballada; Toldi 

estéje; Letészem a 

lantot, Epilogus és 

még két-három lírai 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés, rövid esz-

szé, értelmezés, össze-

hasonlítás, megbeszé-

lés, vita, 

reflektálás 

 

Informatika: 

könyvtári és 

internetes tá-

jékozódás. 

 

Etika: bűn, 

bűnhődés, 

testvérfélté-

kenység. 

internetes 

hozzáférés 

 

 

vers CD-k 

CD-lejátszó 

ballada - 

illusztrációk 

 

 



 

 

 

Utalás egy-egy téma, 

motívum, poétikai jel-

lemző kortárs irodalmi 

megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextu-

alitás néhány példája. 

alkotás (memoriterek 

is); 

– képessé válik Arany 

életművének bemuta-

tására (legalább 5-6 lí-

rai alkotás, 2-3 bal-

lada és a Toldi és a 

Toldi estéje alapján); 

a műveiről szóló véle-

mények, elemzések 

értelmezésére, kriti-

kus befogadására; 

egy-egy szóbeli téma-

körben kijelölt feladat 

kifejtésére, memorite-

rek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyosa és időmértékes 

formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és értékszembesítés, létösszegzés) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragé-

diája 

Órakeret   

10 óra 

Előzetes tudás A magyar színház történetének néhány sajátossága, drámairodalmunk helyzete a 19. 

század első felében.   

Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji kevertsége 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Transzcendens és materiális létezés 

konfliktusa. Annak belátása, hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői 

az ember életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének támogatása (a tragé-

dia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, bölcseleti tartalmak), sajátos drámai 

hősei; többféle világfelfogás egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Mű-

értelmezés többféle megközelítésből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési 

és munkaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Madách Imre: Az em-

ber tragédiája – sok 

szempontú műértelme-

zés. 

 

A tanuló  

– megismeri a drá-

mai költemény mű-

faji változatának 

jellemzőit (filozó-

fiai, bölcseleti tar-

Tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés, listakészítés,  

Etika; filozó-

fia: filozófiai 

irányzatok a 

19. század-

ban. 

 

Internetes hoz-

záférés 

 

 

 



 

 

A drámai költemény 

műfajának következ-

ménye a szerkezetre és 

hősökre. 

Felépítés (cselekmény-

szerkezet: keret- és tör-

téneti színek, személyi-

ségközpontúan / lírai 

szerkezet: tematikus, 

szétválás-sorozat).  

Problematika, történe-

lemszemlélet, bölcse-

leti háttér (szabadelvű-

ség és pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag sze-

repe az emberiség és 

különböző szellemi irá-

nyok történetében. 

talmak), sajátos drá-

mai hőseit; többféle 

világfelfogás egy-

idejű létezését; 

 – értelmezi a művet 

(lehetőleg többféle 

megközelítésből);  

– megismerkedik 

néhány műértelme-

zéssel, állásponttal;  

– lehetőség szerint 

megtekint egy szín-

házi előadást (vagy 

felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik 

az adott interpretá-

ciót és a mű szín-

padra állításának le-

hetőségeit;  

– műismereti mini-

muma: a Tragédia 

(házi olvasmány) 

elemző feldolgo-

zása és memoriter: 

részlet(ek) a műből, 

valamint szálló-

igévé vált sorok; 

– alkalmassá válik a 

mű értelmezéseinek 

kritikus befogadá-

sára; egy szóbeli 

érettségi témakör 

anyagának összeál-

lítására és az abban 

megjelölt feladat ki-

fejtésére 

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, megbeszé-

lés, vita, 

reflektálás 

 

Dráma és 

tánc: szín-

házművészet, 

a mű színre-

vitele, dra-

matikus játé-

kok. 

 

Informatika: 

tájékozódás a 

Tragédia ha-

zai és nem-

zetközi szín-

házi előadá-

sairól, fordí-

tásairól. 

drámaelőadások 

részletei,  

Tragédia-illusz-

rációk, 

PowerPoint 

bemutató 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, ellenutópia, po-

zitivizmus 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika után 

(19. sz. második fele) 

Órakeret  

 9 óra 

Előzetes tudás Romantika és realizmus, kritikus szemlélet, hőstípusok, karrierista hősök, felesleges 

hősök, hivatalnokfigurák, regényciklus, analitikus regény; ált. isk.: impresszioniz-

mus, szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe. 



 

 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző világlátású mű-

vekben megjelenített témák, élethelyzetek elhelyezése többféle értelmezési 

kontextusban, ezáltal az olvasói empátia, az esztétikai és erkölcsi ítélőképes-

ség fejlesztése. 
A megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése és értéke-

lése. 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságának felismer-

tetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek értelmezése. Felkészítés 

világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek 

felkutatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

A realista és naturalista 

epika jellemzői (eszté-

tikai elvek, tematika, 

látásmód, stílus- és for-

majegyek) a 19. század 

közepétől; a próza-

epika újításai (néző-

pontok, 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, objekti-

vizálódás). 

 

Művek, szemelvények 

az angol/amerikai, 

francia, német és orosz 

irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flau-

bert, Zola, Lev Tolsz-

toj, Dosztojevszkij al-

kotásaiból, illetve Bau-

delaire, Verlaine, 

A tanuló  

– felismeri a roman-

tika és realizmus 

együtthatását, folyto-

nosságát az epikában; 

értelmezi a realista és 

naturalista stílus-

irányzat jellemzőit;  

– megismeri az imp-

resszionista és 

(pre)szimbolista euró-

pai líra néhány sajá-

tosságát; 

– képes egy válasz-

tott/kijelölt epikai al-

kotás (házi olvas-

mány) elemző bemu-

tatására a közös értel-

mezés után; néhány 

lírai alkotás értelme-

zésére;  

– beszámolót / könyv-

ajánlót készíthet 

egyéni olvasmányél-

ménye alapján a kor-

szak szerzőinek mű-

veiből;  

– műismeret: néhány 

mű / részlet pl. Emily 

Brontë, Dickens, Fla-

ubert, Lev Tolsztoj, 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális kul-

túra; ének-

zene: imp-

resszioniz-

mus, szimbo-

lizmus más 

művészeti 

ágakban 

zenei anyag, CD-

lejátszó vagy inter-

netes hozzáférés, 

képzőművészeti 

diák, PowerPoint-

bemutató 



 

 

Rimbaud, Rilke, Whit-

man) műveiből.  

A választott szerzők-

höz, művekhez kapcso-

lódó fogalmi ismere-

tek. 

Dosztojevszkij alko-

tásaiból, illetve Bau-

delaire, Rimbaud, 

Rilke, Whitman mű-

veiből;  

– alkalmassá válik a 

korszakról, a szerzők-

ről, művekről szóló 

vélemények kritikus 

befogadására, egy le-

hetséges szóbeli tétel 

kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, polifoni-

kus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta költészet, kötetkom-

pozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, tárgyvers 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében 

Órakeret   

7 óra 

Előzetes tudás Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvitás, középkor, 

reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, Shakespeare, Molière). A drá-

mai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). Arisztotelészi drama-

turgia. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok értő és felelős 

megítélése, például az élethazugság témakörének morális vonatkozásai különböző 

művekben. A férfi-női társadalmi szerepek megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának megvitatása, két 

jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, újításaik, dramaturgiai 

sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. Dramatikus já-

tékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Az európai dráma és 

színház a 19. sz. máso-

dik felében – a korszak 

drámairodalmának új-

donságai és két drámai 

A tanuló Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

Dráma és 

tánc: színház-

történet. 

 

internetes hozzáfé-

rés 

drámák filmes fel-

dolgozásai 



 

 

alkotás, két szerző dra-

maturgiája.  

 

Egy drámai mű elem-

zése a 19. század máso-

dik feléből (Ibsen: Ba-

baszoba/Nóra  – az ib-

seni dramaturgia sajá-

tosságai, pl. az  analiti-

kus szerkesztésmód 

felújítása, középponti 

szimbólumok alkalma-

zása, reformátorok és 

rezonőrök, hangnem-

keveredés stb.; a szerző 

problémafelvetése, pl. 

házassági válság, élet-

hazugság). 

 

Egy Csehov-mű 

elemző bemutatása (Si-

rály). 

A csehovi dramaturgia 

sajátosságai (pl. a drá-

maiság fogalmi válto-

zása; drámaiatlan/lírai 

dráma; főszereplő-, 

konfliktusok és cselek-

mény-nélküliség; cso-

portképek/cselekvés-

képtelenség; párhuza-

mos monológok/fedett 

dialógusok, ironikus 

látásmód); új műfaji 

változatok, új játékstí-

lus. 

– megismeri a roman-

tika utáni drámatörté-

net néhány jellemző 

tendenciáját;  

– elemzi két jelentős 

szerző egy-egy alko-

tását, újításaik figye-

lembevételé-vel, be-

mutatja dramaturgiá-

juk sajátosságait;  

– megismer néhány 

álláspontot a művek 

értelmezéséhez;  

– lehetőség szerint 

megtekint egy szín-

házi előadást (vagy 

felvételét), és közös 

elemzéssel értékelik 

az adott interpretá-

ciót;  

 – lehetőség szerint 

kidolgoznak egy-egy 

jelenetet az elemzett 

művekből;  

– műismereti mini-

muma: egy dráma a 

19. század második 

feléből és Csehov egy 

drámája;   

– alkalmassá válik a 

művek értelmezései-

nek kritikus befoga-

dására; egy szóbeli 

érettségi témakör 

anyagának összeállí-

tására és az abban 

megjelölt feladat ki-

fejtésére. 

listakészítés, rövid esz-

szé, értelmezés, össze-

hasonlítás, megbeszé-

lés, vita, 

reflektálás 

 

Etika: a szer-

zői probléma-

felvetések 

etikai szem-

pontú megvi-

tatása, értéke-

lése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, élethazug-

ság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom a 19. század második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 

Órakeret   

11 óra 

Előzetes tudás Arany János életműve. Madách: Az ember tragédiája. 



 

 

Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent Péter eser-

nyője); Gárdonyi Géza művei. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi–nő, 

szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az elbeszélő 

és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben. 
Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések felvetését is 

jelentheti. 

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: sajátosságok, 

néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség továbbhatása, a líra alakulása, a 

századvég novellisztikájának néhány darabja).  

Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a novella-

elemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés megfigyelése, egy regény sok 

szempontú megközelítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

A 19. század második 

felének magyar irodal-

mából néhány szerző 

és mű(részlet) isme-

rete. 

Vajda János alkotói 

helyzete, költészetének 

jellemzői (legalább. 

egy műve  – Húsz év 

múlva). 

A századvég és század-

elő novellisztikája 

(Bródy Sándor: Remb-

randt eladja holttestét),  

 

Mikszáth alkotásainak 

jellemzői, témák, motí-

vumok és műfaji válto-

zatok az életművében;  

írásművészetének sajá-

tosságai, stílusszinté-

zise. 

A jó palócok novellái-

nak világa (legalább 

két mű elemzése).  

A tanuló 
– tisztában van a 19. 

sz. második fele 

magyar irodalmá-

nak sajátosságaival, 

ismeri a korszak né-

hány jellemző ten-

denciáját (Petőfi és 

a népiesség tovább-

hatásával);  

– megismeri a Pe-

tőfi és Ady közti, 

Arannyal részben 

párhuzamos líra 

helyzetét; Vajda és 

az Ady fellépése 

előtti költők szere-

pét; 

– a századvég no-

vellisztikájának né-

hány darabját értel-

mezve fejleszti no-

vellaelemzési kész-

ségét;  

– ismeri Mikszáth 

helyét a magyar re-

gényirodalom törté-

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás,  

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

 

Etika: Mik-

száth művei-

ben felvetett 

erkölcsi kér-

dések megvi-

tatása, pl. a 

kapcsolatok 

világa, tör-

vény és lelki-

ismeret. 

 

Filozófia: a 

létre vonat-

kozó kérdé-

sek, etika, er-

kölcsfilozó-

fia. 

 

Földrajz: a 

földrajzi tér 

regionális 

szerveződése, 

a Mikszáth-

regény/ek- 

internetes hozzáférés 

hangoskönyv 

 

verses CD 

CD lejátszó 

 

 



 

 

Egy Mikszáth-regény  

– Új Zrínyiász elemző 

értelmezése, sok szem-

pontú megközelítéssel, 

pl. műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrá-

zolás, elbeszélés-tech-

nika, nézőpont, közlés-

formák, hangnemek; 

problematika (pl. meg-

késettség, dzsentriábrá-

zolás). 

netében, alkotás-

módjának jellem-

zőit; képes egy re-

gényének sok szem-

pontú megközelíté-

sére, saját álláspont 

kifejtésére és adott 

szempontú, önálló 

novellaértelme-

zésre; lehetőséget 

kap beszámoló / 

könyvajánló készí-

tésére egyéni olvas-

mányélménye alap-

ján; 

– műismereti mini-

muma: Vajda János 

egy műve; Mik-

száth egy regénye 

(házi olvasmány) és 

két novellája; 

– alkalmassá válik a 

művek értelmezése-

inek kritikus befo-

gadására; egy szó-

beli érettségi téma-

kör anyagának ösz-

szeállítására és az 

abban megjelölt fel-

adat kifejtésére. 

ben előfor-

duló tájegy-

ségek, hely-

nevek 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avantgárd Órakeret  5 

óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

További feltételek Személyi: művészettörténet tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd irodalomban. Mon-

dandó és esztétikum harca. 
Annak belátása, hogy az új művészi jelenségek befogadásában nyitottság és kritikus 

szemlélet egyszerre szükséges. 



 

 

A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, programok szándékainak, esz-

tétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása. Dokumentumok megvitatása a ma-

gyar avantgárd sajátos helyzetéről, Kassák szerepéről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési és munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Világirodalom – avant-

gárd irányzatok. 

Formabontás és forma-

építés (közös tenden-

ciák a stílusirányzatok-

ban). 

Futurizmus, expresszi-

onizmus, szürrealiz-

mus: néhány szemel-

vény az egyes irányza-

tok dokumentumaiból, 

illetve néhány irodalmi 

alkotás (Marinetti, Ma-

jakovszkij; Apolli-

naire, Éluard művei-

ből). 

A jellemzően nem iro-

dalmi irányzatok (ku-

bizmus, konstruktiviz-

mus, dada, stb.) néhány 

célkitűzése, formaje-

gye. A magyar avant-

gárd sajátosságai, az 

aktivizmus programja; 

Kassák Lajos szerepe 

(egy-két művének is-

merete, Mesterembe-

rek; A ló meghal.... 

A tanuló 

– megismeri a 20. sz. 

eleji stílusirányzatok 

létrejöttét, a csopor-

tok, programok szán-

dékait, esztétikai el-

veit, poétikai megol-

dásait;  

– a magyar avantgárd 

sajátos helyzetét, 

Kassák szerepét. 

Tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás,  megbe-

szélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális kultúra; 

mozgóképkultúra 

és médiaismeret:  

az avantgárd a kép-

zőmű-vészetekben 

(futurizmus, exp-

resszionizmus, 

szürrealizmus, ku-

bizmus, konstruk-

tivizmus, dada); az 

expresszi-onista és 

szürrealista film-

művé-szet. 

internetes 

hozzáférés, 

képzőművé-

szeti, kultúr-

történeti dia-

sorok, Power-

Point- bemu-

tató 

film- 

részletek 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, szabad vers, szi-

multanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke Órakeret   

2 óra 

Előzetes tudás A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar irodalma. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; a korban megis-

mertetett stílusirányzatok, filozófiai, lélektani iskolák (Freud, Bergson) néhány jel-

lemzőjének azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne tájékozódni 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A Nyugat mint folyó-

irat és mozgalom; 

szerkesztési elvek, 

szerkesztők, kritiku-

sok, nemzedékek; 

célkitűzések; filozó-

fiai és stílusirányza-

tok hatása, megis-

mertetése. 

Egy folyóirat (idő-

szaki kiadvány) peri-

odicitása, felépítése, 

folyóiratcikkek visz-

szakeresése, hivatko-

zása. 

A tanuló 

– felismeri a Nyugat 

jelentőségét a ma-

gyar kultúrtörténet-

ben;  

– alkalmazza a 

nemzedék-korsza-

kolást későbbi ta-

nulmányai során;  

– tudja a korban 

megismertetett stí-

lusirányzatok, filo-

zófiai, lélektani is-

kolák (Freud, Berg-

son) néhány jellem-

zőjét.  

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Informatika: 

dokumentumtí-

pusok, hivatko-

zás; tájékozó-

dás a PIM hon-

lapján (Nyugat) 

 

Filozófia: élet-

filozófiák, idő-

problémák. 

internetes hozzáférés 

 

PowerPoint 

bemutató 

 

folyóiratok 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

klasszikus modernség  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Ady Endre Órakeret  15 óra  

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a nemzethez kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon 

jelentkezhet. Hazaszeretet és haladás kérdései. Az etikai és művészi lét konfliktusai. 

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, költészetének 

jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző köteteire, szerkesztési módsze-

reire, lírai témáira, poétikai megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársí-

tási képesség fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a művekről szóló vélemé-

nyek, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 



 

 

szervezési és mun-

kaformák  

Ady Endre életműve.  

Kötet- és cikluskompo-

zíció; költői szerepvál-

lalás, az innováció 

szándéka. 

Klasszikus modernség, 

szecessziós-szimbo-

lista látásmód; a vers-

ritmus megújítása. 

 

Meghatározó korsza-

kok (pl. költői indulás, 

világháború), kötetek 

(Új versek, A halottak 

élén), témák, motívu-

mok (pl. magyarság, is-

tenes, létharc, látomás-

szerű tájvers, ars poe-

tica; élet-halál, hajó, 

ugar ) alapján  

jellemző alkotásainak 

értelmezése A Sion-

hegy alatt;  Góg és Ma-

góg fia vagyok én...; 

Kocsi-út az éjszaká-

ban, még 4-5 mű vá-

lasztás szerint: 

Harc a Nagyúrral,A Ti-

sza-parton,  A Szajna 

partján, Az ős kaján, 

Száz hűségű hűség, Az 

eltévedt lovas, Sípja 

régi babonának, Őri-

zem a szemed, stb. (me-

moriterek is) esetleg 

publicisztikája is). 

A tanuló  

– ismeri az életmű 

főbb alkotói kor-

szakait; Ady he-

lyét, költői szere-

pét a magyar iro-

dalom történeté-

ben; költészeté-

nek jellegét; 

– tisztában van a 

20. eleji magyar 

irodalom sajátos-

ságaival és a meg-

újítás szándéká-

val; 

– műelemzések 

során megismeri 

Ady jellemző kö-

teteit, szerkesz-

tési módszereit, 

lírai témáit, poéti-

kai megoldásait; 

– képes önálló 

versértelmezések 

megfogalmaz-

ására; 

– műismereti mi-

nimuma: A Sion-

hegy alatt;  Góg 

és Magóg fia va-

gyok én...; Kocsi-

út az éjszakában 

és még 4-5 mű 

(memoriterek is) 

és ált. isk.; 

– képessé válik az 

Ady-életmű jel-

lemzőinek bemu-

tatására (legalább 

10 lírai alkotás 

alapján); a művei-

ről szóló vélemé-

nyek, elemzések 

értelmezésére, 

kritikus befoga-

dására; egy-egy 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás,  

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgá- 

ri ismeretek: 

társadalmi mo-

dernizáció, vá-

rosiasodás, a 

modern újság-

írás. 

 

Vizuális kul-

túra: Ady-il-

lusztrációk, ko-

rabeli doku-

mentumok. 

 

Földrajz: Ady-

emlékhe-lyek 

internetes hozzáférés 

vers CD-k,  

CD-lejátszó 

PowerPoint- 

bemutató 

illusztrációk, portrék, 

földrajzi, 

művelődéstörténeti at-

lasz 

 

 

 

 

 



 

 

szóbeli témakör-

ben kijelölt fel-

adat kifejtésére, 

memoriterek tol-

mácsolására. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kötetkompo-

zíció, ciklikus szerkesztés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Babits Mihály Órakeret   

15 óra  

Előzetes tudás A Nyugat mint folyóirat és mozgalom. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és prófétai küldetés 

értelmezési lehetőségei. A vívódó, az örök értékeket védő, a magyarság sorsát 

egyetemes horizontba helyező művek megismerése. 
Babits főbb alkotói korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, műértelme-

zések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai megoldások feltárása. A je-

lentéstulajdonítás során kapcsolatkeresés az európai és a magyar irodalom nagy ha-

gyományaival, kódjaival. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fej-

lesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Babits Mihály élet-

műve.  

Pályaszakaszok, köte-

tek, költői magatartás-

formák (pl. pályakez-

dés; világháborúk 

ideje; kései költészet); 

életérzések, világkép, 

értékrend, művészet-

felfogás (homo mora-

lis); a bölcseleti, filozó-

fiai érdeklődés hatásai. 

Magyarság és európai-

ság. 

 

Szerepe a Nyugat moz-

galmában; irodalmi 

kapcsolatai; esszé- és 

A tanuló 
– ismeri az életmű 

főbb alkotói korsza-

kait; Babits helyét, 

szerepét a magyar 

irodalom és a Nyu-

gat történetében; 

írásművészetének 

jellegét;  

– tisztában van a 

Nyugat első nemze-

déke tevékenységé-

vel, jelentőségével;   

– műelemzések so-

rán megismeri Ba-

bits jellemző lírai 

témáit, poétikai 

 

 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

 

Vizuális kul-

túra: Babits- 

portrék. 

 

Informatika: 

adattárak és in-

ternetes közlés, 

(pl. a Nyugat). 

 

Etika; filozófia: 

filozófiai, etikai 

irányzatok és 

hatásuk 

 

internetes hozzáfé-

rés 

vers CD-k,  

CD-lejátszó 

PowerPoint 

bemutató 

illusztrációk, portrék 

filmrészletek 

 



 

 

irodalomtörténet-írói, 

műfordító tevékeny-

sége. 

 

Stílusirányzati sokszí-

nűsége (pl. impresszio-

nizmus, szecesszió, 

szimbolizmus); klasz-

szicizálás, antikizálás; 

hagyomány és modern-

ség egysége.  

 

Jellemző lírai tematika, 

költői magatartás Hús-

vét előtt; a prófétasze-

rep elutasítása vagy 

vállalása, Mint különös 

hírmondó; versszerke-

zetek, hangnemek, for-

mák, motívumok gaz-

dagsága  

Esti kérdés, Ősz és ta-

vasz között; ars poeti-

cus alkotások 

 A lírikus epilógja; Ci-

gány a siralomházban; 

Csak posta voltál.  

 

A választott művekhez 

kacsolódó fogalmi is-

meretek (pl. gyászdal, 

tárgyias költészet, dit-

irambus, könyörgés-

vers). 

A Jónás könyve, mint 

az ószövetségi példázat 

parafrázisa. Jónás és az 

Úr magatartása. Nyelv-

használati és hangnemi 

összetettség. 

megoldásait és a Jó-

nás könyvét;   

– képes Babits-

művek önálló ér-

telmezésének 

megfogalmazásá-

ra;  
– műismereti mini-

muma: Esti kérdés, 

Ősz és tavasz között 

és még egy-két 

műve (memoriter 

is) és a Jónás 

könyve;  

– képessé válik a 

Babits-életmű jel-

lemzőinek bemuta-

tására (legalább 

négy lírai alkotás); a 

műveiről szóló vé-

lemények, elemzé-

sek értelmezésére, 

kritikus befogadá-

sára; egy-egy szó-

beli témakörben ki-

jelölt feladat kifej-

tésére, memoriterek 

tolmácsolására 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Bergsoni időszemlélet, ditirambus, prófétaság, küldetéstudat, rájátszás. 

 

 

 



 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – Kosztolányi Dezső Órakeret   

15 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok szellemi hátterének megér-

tésére, a morális gondolkodásra és ítéletalkotásra. A személyiség, az egyediség tisz-

telete, a közös emberi sorsból fakadó szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira összpontosító műelemzé-

sek. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős darab értelmezése. A kreativitás, a kép-

zelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Kosztolányi Dezső 

életműve.  

Pályaszakaszok, életér-

zések, költői magatar-

tásformák; világkép, 

művészetfelfogás 

(homo aestheticus); stí-

lusirányzatok (pl. imp-

resszionizmus, exp-

resszionizmus); viszo-

nya az anyanyelvhez. 

 

Jellemző lírai tematika; 

hangnemek, műfajok, 

versciklusok (A sze-

gény kisgyermek pana-

szai); Számadás-kötet; 

kis- és nagyszerkeze-

tek; ars poeticák;leg-

alább 4 lírai alkotás, 

köztük: Hajnali részeg-

ség, Halotti beszéd, 

Boldog szomorú dal, 

Hajnali részegség, . 

A tanuló  

– ismeri az életmű 

főbb alkotói korsza-

kait; Kosztolányi 

helyét, szerepét a 

magyar irodalom 

történetében; írás-

művészetének jelle-

gét;  

– tisztában van a 

Nyugat első nemze-

déke tevékenységé-

vel, jelentőségével;   

– műelemzések so-

rán megismeri 

Kosztolányi jel-

lemző lírai témáit, 

poétikai megoldá-

sait; kis- és nagy-

epikájának néhány 

jelentős darabját;  

– képes lírai és 

epikai alkotások 

önálló értelmezé-

sének megfogal-

mazására;  

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás,  

megbeszélés, vita, 

reflektálás, 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ur-

banizáció, kul-

turális élet, 

sajtó. 

 

Mozgóképkul-

túra és médiais-

meret: Koszto-

lányi-művek 

filmes feldolgo-

zásai.  

 

Etika; filozófia: 

filozófiai, lélek-

tani irányzatok, 

pl. a freudizmus 

és hatása. 

internetes hozzáfé-

rés 

vers CD-k,  

CD-lejátszó 

PowerPoint 

bemutató 

illusztrációk, port-

rék 

filmrészletek 

 



 

 

Novellák (A kulcs, Für-

dés stb.) és novellacik-

lusok (Esti Kornél-no-

vellák). 

Egy Kosztolányi-re-

gény (Pacsirta) elemző 

értelmezése, sok szem-

pontú megközelítéssel, 

pl. műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrá-

zolás, elbeszéléstech-

nika, nézőpont, közlés-

formák, hangnemek, 

írói előadásmód; prob-

lematika. 

– műismereti mini-

muma: Kosztolányi 

egy regénye és két 

novellája; lírai alko-

tásai (ált. isk. me-

moriter is), Hajnali 

részegség, Halotti 

beszéd és még egy-

két műve (memori-

ter is); 

– képessé válik a 

Kosztolányi-életmű 

jellemzőinek bemu-

tatására (legalább 4 

lírai alkotás, egy re-

gény, két novella 

alapján); a műveiről 

szóló vélemények, 

elemzések értelme-

zésére, kritikus be-

fogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben 

kijelölt feladat ki-

fejtésére, memorite-

rek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke Órakeret  4 óra 

Előzetes tudás A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég magyar irodalma. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség irányainak összevetése, 

konfliktusai. A kozmopolitizmus és patriotizmus kérdésfelvetései. Annak felisme-

rése, hogy a magyar kultúra sokszínű törekvések együttese. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Juhász Gyula költésze-

tének sajátosságai (pl. 

impresszionizmus, 

A tanuló 

– tudja a korban 

megismertetett 

Tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

Vizuális kul-

túra; ének-

internetes hozzáférés 

 



 

 

nosztalgia, emlékezés, 

legalább egy műve, pl. 

Tiszai csönd, Milyen 

volt; életképszerűség, 

leíró jelleg, Tápai 

lagzi.  

Tóth Árpád lírájának 

jellemzői; tematikája, 

hangnemei, formái 

(magányélmény, elégi-

kusság, impresszioniz-

mus stb., legalább egy-

két műve,  Esti sugár-

koszorú. 

 

stílusirányzatok, 

filozófiai, lélek-

tani iskolák 

(Freud, Bergson) 

néhány jellemző-

jét;   

– műismereti mi-

nimuma: Juhász 

Gyula egy műve, 

Tóth Árpád egy-

két műve 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

zene: impresz-

szionizmus, 

szimbolizmus, 

szecesszió más 

művészeti 

ágakban. 

 

Filozófia: élet-

filozófiák, idő-

problémák. 

képzőművészeti dia-

sor,  

PowerPoint 

bemutató 

vers CD-k 

CD-lejátszó 

 

folyóiratok 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, kötetkompozí-

ció, ciklikus szerkesztés 

 

A továbbhaladás feltételei 

 

A tanuló bizonyítja tájékozottságát különféle beszédhelyzetek megítélésében; képes 

megfelelő stílus és magatartás képviseletére váratlan, új kommunikációs helyzetben is. 

A retorika alapjaiban tanultak alkalmazásával képes közéleti írásművek, néhány klasszikus és mai szónoki 

beszéd értelmezésére. 

A 20. századi szépirodalmi és egyéb művek olvasása kapcsán részt tud venni megbeszélésében, eszme-

cserében, vitában, ki tud alakítani, képviselni tud önálló véleményt, álláspontját indokolni is tudja. 

Képes lényegre törő, világos felépítésű közlésre a tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformában. 

A mindennapi élet problémáiról, irodalmi, művészeti élményekről véleményét ki tudja fejteni szóban és írás-

ban, különféle műfajokban: pl. kommentár, ajánlás, kisértekezés. 

Képes a szövegformálási és -szerkesztési, stilisztikai és helyesírási hibák önálló javítására. 

A hosszabb fölkészülést igénylő szóbeli és írásbeli feladatok megoldásához önálló könyvtári munkát tud 

végezni, megadott vagy önállóan kialakított szempontokat követő anyaggyűjtéssel, az információfeldol-

gozás normáinak megtartásával. 

Képes a helyesírás értelmező szerepének megfigyelésére különféle műfajú szövegekben. Készíteni tud 

adott szempontú műelemzést közösen fel nem dolgozott kisepikai és lírai alkotásról is. 

Be tud mutatni nagyepikai és drámai műveket, szóban és írásban egyaránt. 

Képes művek összehasonlítására adott tematikai, poétikai szempontok követésével. 

Képes jellemző hőstípusok, jellegzetes konfliktushelyzetek bemutatására, értelmezésére. 

Be tud mutatni  stílusirányzatokat,  ki  tudja  emelni  jellemző  vonásaikat,  irodalmi  és képzőművészeti 

példákkal bizonyítani is képes állításait. 
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Magyar nyelv 12.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom 

Órakeret   

10 óra 

Előzetes tudás 
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, nyelvi tudatosság, 

egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi:  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és véleményalkotás a nyelv-

tervezés néhány alapvető kérdéséről (nyelvvédelem és nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet nyelvhasznála-

tának azonos és eltérő vonásainak, valamint nyelvjárási szövegek jellemzői-

nek megfigyelése. 
Rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: a tömegkommunikáció, valamint az 

információs társadalom nyelvhasználatra gyakorolt hatásának megfigyelése, érvek, 

adatok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Fejlődési irányok, változások a mai magyar 

nyelvben. Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia. 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő 

nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi terve-

zés 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 cso-

portnyelvek, azok jellemző használati köre, 

szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, 

jellemző előfordulásuk, funkciójuk. 
A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb 

nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, 

a regionális köznyelv jellemzői. 

Tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, szemlél-

tetés, a tanulók tevé-

kenységének meg-

szervezése, pár- és 

csoportmunka,  

nyelvi elemzés,  be-

szédhelyzetek  mo-

dellezése,  szituációs 

gyakorlatok,  meg-

beszélés, verbális ér-

tékelés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: tör-

ténelmi nemze-

tiségek, beván-

dorló magyar-

ság, szórvány-

magyarság ki-

alakulásának 

történelmi, tár-

sadalmi okai, 

tendenciái. 
 

Mozgóképkul-

túra és médiais-

meret: az infor-

mációs társada-

lom, mediatizált 

nyelvhasználat. 

internetes hozzá-

férés 

 

hangzó anyagok, 

szövegtár 

Nyelvművelő Ké-

zikönyv 

 

Szleng-szótár 

 

 

 

 

 

Nyelvatlasz 
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A határon túli magyar nyelvhasználat főbb ada-

tai, tendenciái, a kétnyelvűség, kettősnyelvűség, 

kevert nyelvűség kérdései. 

A nyelvváltozatot bemutató nyomtatott és 

elektronikus források (pl. szótárak, kézi-

könyvek, adatbázisok, honlapok) tanulmá-

nyozása. 
A tömegkommunikáció, valamint az informá-

ciós társadalom hatása a nyelvhasználatra. 

 

Földrajz: a 

nyelv területi ta-

golódása 

 

adatbázisok 

honlapok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. 

Nyelvváltozat. 

Vízszintes és függőleges tagolódás (standard köznyelv, társalgási nyelv, irodalmi nyelv, 

dialektus, szociolektus). 

Nyelvjárás, regionális köznyelv, tájszó.  

Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 

Szleng, argó. 

Kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Általános nyelvészeti ismeretek 

Órakeret   

4 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló ismeretek a 

nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a 

nyelv, a kommunikáció és az ember elvá-

laszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a 

gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, 

nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jel-

lemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, 

ismert nyelvek jellemző tulajdonságainak 

összehasonlító megfigyelése). 

Tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, szemlél-

tetés, a tanulók tevé-

kenységének meg-

szervezése, pár- és 

csoportmunka, 

nyelvi elemzés, be-

szédhelyzetek  mo-

dellezése,  szituációs 

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, kom-

munikáció, 

nyelvi toleran-

cia. 

 

internetes hozzáfé-

rés 

 

képanyag: 

különböző jelek,  

jeltípusok, 

gesztusok, 
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Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jel-

nyelvek. 

gyakorlatok,  meg-

beszélés, verbális ér-

tékelés 

Vizuális kultúra: 

a vizuális nyelv 

összetevői. 

gesztusnyelv 

 

idegen nyelvű szö-

vegrészletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelvtörténet Órakeret  8 óra 

Előzetes tudás 
A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány alapvető kérdése, 

a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, nyelvjárások. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 

Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről a világ 

nyelvei között. A magyar nyelv történeti korszakairól szerezett tudás össze-

kapcsolása az irodalomtörténeti és történelmi tanulmányokkal. 
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: a magyar nyelv eredetéről kialakított 

elméletek ismeretében elhatárolódás a tudománytalan nyelvrokonítástól, de nyitott-

ság az újabb tudományos kutatások irányában 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési- és mun-

kaformák 

Kapcsoló-

dási pontok 

Taneszközök 

Változás és állandóság a nyelvben. Nyelv-

típusok és nyelvcsaládok, a magyar nyelv 

jellemzői. A magyar nyelv eredete, finn-

ugor rokonságának bizonyítékai, története, 

kutatói. A nyelvrokonság bizonyítékainak 

tudományos eszközei.  
A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos 

és nyomtatott nyelvemlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a 

legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi apát-

ság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar 

Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar 

nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) 

megismerése, használata.  

Az összehasonlító nyelvtudomány módszerei.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, 

tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, or-

tológus-neológus vita főbb állomásai és sze-

replői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

A mai nyelvállapot néhány jellemzője. 

Tanári magyarázat, 

fogalommagyarázat, 

modellezés, szemlél-

tetés, a tanulók tevé-

kenységének meg-

szervezése, pár- és 

csoportmunka, nyelvi 

elemzés,  beszédhely-

zetek  modellezése,  

szituációs gyakorla-

tok,  megbeszélés, 

verbális értékelés 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: a 

magyar nép 

vándorlásá-

nak története, 

nyelvemlékek

, kódexek. 

etimológia szótár, 

képanyag, interne-

tes hozzáférés, 

Nyelvművelő Kézi-

könyv 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. 

Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor. 

Nyelvemlék (szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány). 

Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. 

Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegalkotás (esszéírás gyakorlása) 

Órakeret    

2  óra  

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus szövegalkotás.  

A papíralapú és számítógépes jegyzetelés technikájának, módjainak ismerete. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek ismerete. 

A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak megfelelő stílus-

eszközök. alkalmazása. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/ interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és elektroni-

kus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  
A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert szövegtípusokban a közlés cél-

jának, a helyzetnek megfelelő stílusban történő szövegalkotás. Esszéírási gyakor-

latok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

.  

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési- és munkafor-

mák 

Kapcsolódá-

si pontok 

Taneszközök 

Lényegre törő, világos fölépítésű, informáci-

óban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájé-

koztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésfor-

mák valamelyikében (pl. digitális formában, 

multimédiás kiegészítésekkel). 

Kreatív gyakorlatok a mondat- és szöveg-

szerkezet stiláris lehetőségeinek, a szavak 

hangulatának, stílusértékének, nyelvréteg-

beli stiláris különbségének figyelembevéte-

lével. 
Az érvelő esszé szerkezete 

Tanári magyarázat, fo-

galommagyarázat, mo-

dellezés, szemléltetés, 

a tanulók tevékenysé-

gének megszervezése, 

pár- és csoportmunka,  

nyelvi elemzés,  be-

szédhelyzetek  model-

lezése,  szituációs gya-

korlatok,  megbeszé-

lés, verbális értékelés 

  

szöveg- 

részletek: 

 

 

érvelő 

esszék,  

 

értekezések 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ismeretek a nyelvről 

Órakeret   8 

óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

További feltételek 
Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a 

követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szervezési- és 

munkaformák 

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, 

szövegértési és szövegalkotási, nyelvi is-

meretek rendszerező áttekintése. 

Tanári magyarázat, foga-

lommagyarázat, modelle-

zés, szemléltetés, a tanulók 

tevékenységének megszer-

vezése, pár- és csoport-

munka,  nyelvi elemzés,  

beszédhelyzetek  modelle-

zése,  szituációs gyakorla-

tok,  megbeszélés, verbális 

értékelés 

Történelem,társad

almi és állampol-

gári ismeretek; 

etika; filozófia; 

idegen nyelvek: a 

nyelvről, a nyelv-

használatról szer-

zett ismeretek 

Összefoglaló 

táblázatok, 

 

ábrák, vázla-

tok 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés, nyelv és 

társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás 

 

Magyar irodalom 12. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portré – Móricz Zsigmond Órakeret  9 óra 

Előzetes tudás Realista és naturalista epika, Móricz legalább egy műve, pl. Hét krajcár vagy Légy 

jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy a különböző élethelyzetek, emberi kapcsolatok ábrázolása 

mögött a nemzet sorsáért való aggódás húzódik. A paraszti létforma morális kérdé-

sei. 

Móricz helyének, alkotásmódja jellemzőinek megismertetése, alkotások több szem-

pontú megközelítése; felkészítés önálló novellaelemzések megfogalmazására, meg-

vitatására 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Móricz alkotásainak 

jellemzői, írásművé-

szetének sajátosságai; 

A tanuló  

– ismeri Móricz he-

lyét a magyar epika 

 

tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

Mozgóképkul-túra 

és médiaismeret:  

Móricz-művek fil-

mes, televíziós 

 

internetes hoz-

záférés 
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naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

 

Tárgykörök, témák (pl. 

paraszti, dzsentri; sze-

génység) és műfaji vál-

tozatok (novella, elbe-

szélés, történeti példá-

zat, idill-típusú regény 

stb.).  

Novelláinak világa 

(legalább két mű elem-

zése, pl. Tragédia, Sze-

gény emberek, Barbá-

rok). 

Egy Móricz-regény (pl. 

Úri muri, Rokonok, 

Sárarany, Az Isten háta 

mögött) elemző értel-

mezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. 

műfaji változat; szerke-

zet, jellemábrázolás, 

elbeszélés-technika, 

nézőpont, közlésfor-

mák, hangnemek, írói 

előadásmód; proble-

matika (pl. vívódó hő-

sök, dzsentri-ábrázo-

lás). 

történetében (Nyu-

gat; népi írók moz-

galma, Kelet Népe); 

alkotásmódjának 

jellemzőit;  

– képes néhány al-

kotásának sok 

szempontú megkö-

zelítésére, saját ál-

láspont kifejtésére 

és adott szempontú, 

önálló műértelme-

zésre (novellaelem-

zések megfogalma-

zására);  

– lehetőséget kap 

beszámoló / könyv-

ajánló készítésére 

egyéni olvasmány-

élménye alapján;  

– műismereti mini-

muma: Móricz egy 

regénye (házi olvas-

mány) és két novel-

lája; 

– alkalmassá válik a 

művek értelmezése-

inek kritikus befo-

gadására; egy szó-

beli érettségi téma-

kör anyagának ösz-

szeállítására és az 

abban megjelölt fel-

adat kifejtésére 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

adaptációi (pl. Pil-

langó, Égi madár, 

Rokonok, Barbá-

rok, Árvácska). 

 

filmfel-dogozá-

sok részletei 

 

hangosköny- 

vek 

illusztrációk, 

festmények 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula Órakeret   

8 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; karcolat, paródia; esetleg: Ezeregyéj-

szaka és Szindbád alakja. 
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További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember önértelmezésében. 
A szereplőkkel, szituációkkal való azonosulás és mérlegelő kétség fejlesztése. 

Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy és Krúdy helye a korszakban; 

alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezé-

sek, összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljá-

rások, módsze-

rek, szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Karinthy kisepikájának 

jellemzői választott no-

vella (pl. A cirkusz; Ta-

lálkozás egy fiatalem-

berrel; Barabbás) és a 

Tanár úr kérem karco-

latgyűjtemény darabjai 

alapján.  

Humorfelfogása (hu-

moreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák 

(néhány, már megis-

mert szerző /mű és pa-

ródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

 

Krúdy Gyula írói vi-

lága, egyéni hangja 

legalább egy Szindbád-

novella alapján (pl. Ne-

gyedik út, Ötödik út); 

anekdotikusság, az idő 

és az emlékezés forma-

alkotó szerepe.  

A Krúdy-művek atmo-

szférájának, témáinak, 

alakjainak, motívumai-

nak megidézése (stí-

lusimitációk, pl. Márai 

Sándor: Szindbád ha-

zamegy; Huszárik Zol-

tán: Szindbád). 

A tanuló 
– kijelöli Karinthy 

és Krúdy helyét a 

korszakban (újság-

írás; Nyugat, illetve 

csoporthoz nem tar-

tozás);  

– ismeri alkotás- és 

látásmódjuk jellem-

zőit;  

– képes néhány al-

kotás értelmezé-

sére, műelemzések 

kritikus befogadá-

sára, saját álláspont 

kifejtésére és adott 

szempontú, önálló 

műmegközelítésre 

(pl. novellaelemzé-

sek megfogalmazá-

sára);  

– képessé válik ösz-

szehasonlító elem-

zésekre (párnovel-

lák, pl. A jó tanuló 

felel / A rossz tanuló 

felel; ellentétesek, 

pl. Magyar dolgozat 

/ Röhög az egész 

osztály); mű és pa-

ródiája összeveté-

sére); novellaciklus 

és film összehason-

lító elemzésére;  

tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Mozgóképkul-

túra és médiais-

meret: Huszá-

rik Zoltán 

Szindbádja. 

Karinthy műve-

inek filmes 

adaptációi, mű-

veinek előadó-

művé-szeti pél-

dái. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: ur-

banizáció, vá-

rosi élet Buda-

pesten. 

internetes hozzáfé-

rés 

 

filmrészletek 

hangoskönyvek 

CD-k 
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– műismeret: Ka-

rinthy (választható 

valamely műve); 

Krúdy egy novel-

lája. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az irodalom határterületei Órakeret   

5 óra  

Előzetes tudás Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, slágerszöveg. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, vetítővászon/interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Felismerése annak, 

hogy az irodalom többféle regiszter magában foglal; a köztük való választás eszté-

tikai-erkölcsi igényességet is jelent. 

Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság változó 

fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő megbeszélés az ízlésről, 

annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet kultúraalkotó szerepének megfigye-

lése. Más kultúrák megismerésének igénye. Az érvelő képesség, a retorikai tudás 

továbbfejlesztése. Példával való bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, 

másrészt történetileg változó hagyomány. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A szórakoztató iroda-

lom típusai, hatáskeltő 

eszközei és sajátos mű-

fajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, de-

tektívregény, sci-fi, 

lektűr; dalszöveg). 

 

Az irodalom filmen; 

filmes feldolgozások.  

 

Film- és könyvsikerek, 

divatjelenségek. 

A tanuló 

– tisztában van az 

irodalmiság változó 

fogalmával;  

– megérti az ízlés 

kontextuális függő-

ségét; 

– alakul igénye és 

képessége az ízlés 

önálló fejlesztésére;  

tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális kul-

túra: kortárs 

művészet.  

 

Mozgókép-kul-

túra és médiais-

meret: filmes 

feldolgozások 

 

mediatizált kul-

túra. 

 

internetes hozzáfé-

rés 

zenei CD-k,  

CD-lejátszó 

PowerPoint 

bemutató 

 

illusztrációk 

képregények 

filmrészletek 
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Az irodalmi ismeretter-

jesztés főbb nyomtatott 

és elektronikus műfa-

jai. 

A választott témához 

kapcsolódó fogalmi is-

meretek. 

– fejlődik médiatu-

datossága, esztéti-

kai és művészeti tu-

datossága;  

– választhat mű-

elemzést/műaján-

lást egyéni olvas-

mányélményei 

/filmélményei alap-

ján; 

– a tárgykör kap-

csán alkalmassá vá-

lik a jelenségekről 

/művekről szóló vé-

lemények, elemzé-

sek  értelmezésére; 

egy-egy szóbeli té-

makör kifejtésére. 

Ének-zene: a 

zene fogyasztá-

sának jelensé-

gei, zenei szub-

kultúrák.  

 

 Társadalomis-

meret: a kulturá-

lis fogyasztás 

társadalmi jel-

lemzői; értékvi-

ták. 

elektronikusújsá-

gok,  

szövegrészletek, 

regények 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi ismeret-

terjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Életmű – József Attila Órakeret   

16 óra  

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama (alsó tagozat, memoriter is); mű-

vek az 5–8. évfolyamról (memoriter is). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szerepköltészet és költői szerepek. Az esztétika hatása az önismeretre, a szemé-

lyiség harmóniájának útjai. Igény és képesség az ízlés önálló fejlesztésére. 

Egyén és közösség viszonyrendszerének ellentmondásossága. Annak felis-

merése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és az egyénre vonatkozó 

lételemzés egyszerre van jelen az életműben. Az életmű főbb alkotói kor-

szakainak többféle megközelítésmódot alkalmazó megismertetése. József 

Attila helye, szerepe a magyar irodalom történetében; írásművészetének jel-

lege. A komplex képek elemzése révén (is) a kreativitás, a képzelőerő, a 

képzettársítási képesség fejlesztése. 
Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, poétikai megoldások 

feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések megfogalmazására, vélemények, in-

terpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszkö-

zök 

József Attila életműve.  

Pályaszakaszok, életér-

zések, költői magatar-

tásformák (Tiszta szív-

vel; Tudod, hogy nincs 

bocsánat); világkép, 

költészetfelfogás  Ars 

poetica; Thomas Mann 

üdvözlése). 

Stílusirányzatok (pl. 

expresszionizmus, 

szürrealizmus, Medá-

liák) és stílustenden-

ciák (pl. újnépiesség) 

hatása.  

 

Jellemző lírai tematika 

(pl. Külvárosi éj; Óda; 

Nem emel föl); gondo-

lati költészet 1932–

1934 között (pl. Téli éj-

szaka, Reménytelenül; 

A tanuló 
– ismeri az életmű főbb 

alkotói korszakait; Jó-

zsef Attila helyét, szere-

pét a magyar irodalom 

történetében; írásművé-

szetének jellegét;  

– műelemzések során 

megismeri József Attila 

jellemző lírai témáit, 

poétikai megoldásait;  

– képes önálló versér-

telmezések megfogal-

mazására;  
– műismereti mini-

muma: 5-6 mű (8. évfo-

lyamig, memoriterek-

kel); valamint Külvárosi 

éj; Óda; Tudod, hogy 

nincs bocsánat és még 

4-5 műve (memoriter 

is); 

tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentáció-

készí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, meg-

beszélés, vita, 

reflektálás 

 

Informatika: 

könyvtári és in-

ternetes tájéko-

zódás József At-

tila dokumentu-

mokról.  

 

Ének-zene: meg-

zenésített költe-

mények. 

 

Etika; filozófia: 

korabeli irányza-

tok és hatásuk; 

filozófiai kérdés-

felvetések. 

internetes 

hozzáférés 

vagy CD-

lejátszó 

zenei-CD, 

verses CD-

k, 

képek, il-

lusztrációk, 

PowerPoint 

bemutató 



 

1307 

 

A város peremén); ké-

sei költészet (közéleti, 

pl. Levegőt; A Duná-

nál; Hazám; szerelmi, 

pl. Nagyon fáj; tragikus 

önsors versek, pl. Ka-

róval jöttél; Talán eltű-

nök hirtelen...). Vers-

szerkezetek, verstípu-

sok, hangnemek, for-

mák, témák, motívu-

mok (pl. gyermek, éj-

szaka, külváros, bűntu-

dat) gazdagsága. 

Komplex költői képek 

(síkváltások).   

Hatása a későbbi költé-

szetre (pl. Pilinszky, 

Nagy László). 

A választott művekhez 

kapcsolódó fogalmi is-

meretek (pl. freudiz-

mus, agitatív vers, sze-

gényember-vers, szo-

nett-koszorú). 

– képessé válik az 

életmű jellemzőinek be-

mutatására (legalább 12 

lírai alkotás alapján); a 

műveiről szóló vélemé-

nyek, elemzések értel-

mezésére, kritikus befo-

gadására; egy-egy szó-

beli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, me-

moriterek tolmácsolá-

sára. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, önmegszólítás 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században 

és a kortárs irodalomban 

Órakeret   

9 óra  

Előzetes tudás Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdése-

inek értelmezése 
Annak tudatosítása, hogy a modern korban ember és világ lehetőségeire, problémá-

ira sokféle válasz születik, ezek megítélése és értékelése erkölcsi felelősséget igé-

nyel. 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Mű-

vek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, 

kulturális kontextusok megvitatása.  Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészí-

tés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására 

és megosztására. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdése-

inek értelmezése 
Annak tudatosítása, hogy a modern korban ember és világ lehetőségeire, problémá-

ira sokféle válasz születik, ezek megítélése és értékelése erkölcsi felelősséget igé-

nyel. 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Mű-

vek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, 

kulturális kontextusok megvitatása.  Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészí-

tés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására 

és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és munka-

formák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszkö-

zök 

Epikus művek (szemel-

vények, részletek a kis- 

és nagyepikából) 

pl. Kafka Az átválto-

zás; Thomas Mann 

Mario és a varázsló; 

Bulgakov: A Mester és 

Margaríta; Camus 

Sziszüphos mítosza; 

Orwell 1984; Hrabal, 

Szolzsenyicin alkotá-

saiból és kortárs mű-

vekből. 

A választott szerzők 

jellemző tematikája, 

A tanuló 

– megismeri a 20. szá-

zadi irodalom néhány 

meghatározó tendenciá-

ját;  

– ismer néhány jel-

lemző, jelentős 20. szá-

zadi epikus művet, rész-

letet (pl. Bulgakov, Ca-

mus, Faulkner, Heming-

way, Hrabal, Kafka, 

Thomas Mann, Orwell, 

I. B. Singer, Szolzsenyi-

tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentáció-

készí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, megbe-

szélés, vita, 

reflektálás 

 

Mozgókép-kul-

túra és médiais-

meret: filmes 

feldolgozások 

Internetes 

hozzáférés 

 

filmes fel-

dolgozá-

sok, film-

részletek, 

verses CD-k 
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kérdésfelvetése; for-

manyelvi, szóhaszná-

lati sajátosságai.  

Művek és adaptációik 

összevetése. 

 

Lírai alkotások (sze-

melvények, részletek). 

Legalább egy lírikus 

látásmódja egy-két mű-

vének elemző megkö-

zelítésével (T. S. Eliot). 

A választott szerzők-

höz, művekhez kacso-

lódó fogalmi ismeretek 

(pl. intellektuális költé-

szet, mitologizálás, mí-

toszregény, dokumen-

tum-irodalom, para-

bola, egzisztencializ-

mus). 

cin alkotásaiból) és kor-

társ szerzők epikai és lí-

rai alkotásait;  

– ismeri egy kiemel-

kedő lírikus portréját, 

egy-két művét (pl. T. S. 

Eliot);  

– képes önálló műér-

telmezések megfogal-

mazására;  
lehetőséget kap saját ol-

vasmányélményeinek 

előadására (műbemuta-

tás / ajánlás). 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, montázs-

technika, abszurd 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kor-

társ drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret   

5 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A színházi hatásrendszer befogadása. A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktu-

sok hátterének megértése, a morális gondolkodás és ítéletalkotás kortárs műveken 

elemzése során. Annak elfogadása, hogy a művekben megjelenített konfliktusok 

átélése, megítélése segítséget ad a saját életproblémák felismerésében és megoldá-

sában. A színház és a dráma alakulása, jellegzetes tendenciák. A drámai történet-

mondás sajátosságai. Színház és dráma kapcsolata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és munka-

formák  

Kapcsolódási 

pontok 

Tan- 

eszközök 



 

1310 

 

A 20. századi és/vagy a 

kortárs drámairodalom 

egy-két jellemző ten-

denciája 

(pl. az epikus dráma, 

abszurd dráma, egzisz-

tencialista dráma, gro-

teszk színház, amerikai 

drámairodalom köré-

ből). 

 

Szemelvények, részle-

tek drámai művekből, 

pl. Brecht Kurázsi 

mama; Beckett: Godot-

ra várva; Dürrenmatt A 

fizikusok); egy szerző, 

mű középpontba állí-

tása. 

 

A választott szerzők-

höz, művekhez kacso-

lódó fogalmi ismeretek 

(pl. epikus színház, el-

idegenítő effektusok, 

song, tézisdráma, ab-

szurd dráma, példáza-

tosság, groteszk komé-

dia, paradoxon). 

A tanuló  

– megismeri a 20. szá-

zadi és/vagy kortárs 

dráma és színház né-

hány jellemző tendenci-

áját;  

– elemez egy-két jelen-

tős 20. századi vagy 

kortárs alkotást, újítása-

iknak (vagy a hagyo-

mány és újítás kettőssé-

gének) figyelembevéte-

lével; bemutatja drama-

turgiájuk sajátosságait;  

– megismer néhány ál-

láspontot a művek értel-

mezéséhez;  

– lehetőség szerint meg-

tekint egy színházi elő-

adást/ felvételét, és kö-

zös elemzéssel értékelik 

az adott interpretációt;  

– lehetőség szerint ki-

dolgoznak egy-egy jele-

netet az elemzett mű-

vekből;  

– alkalmassá válik a 

művek értelmezéseinek 

kritikus befogadására. 

tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, megbeszé-

lés, vita, 

reflektálás 

 

Dráma és tánc: 

színháztörténet, 

színházművé-

szet 

dráma-

előadá-

sok rész-

letei   

színpad-

képek 

Power-

Point 

bemutató 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portré – Radnóti Miklós Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának története. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárá-

sok, módszerek, 

szervezési és mun-

kaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz-

közök 

Radnóti Miklós port-

réja. 

Életút és életmű egy-

sége (haláltudat, mun-

kaszolgálat, láger-

vers; idill és tragi-

kum). A kor jellemzői 

(Járkálj csak, halál-

raítélt!), Radnóti tra-

gédiája és költői ma-

gatartásformái (jóság, 

tiltakozás, lázadás, 

emlékezés, emberség, 

hazaszeretet, hitvesi 

költészet, Tétova óda,  

Jellemző műfajok, té-

mák, életérzések köl-

tészetében; műveinek 

formai és stiláris sajá-

tosságai (avantgárd, 

szabad vers, klasszici-

zálás stb.). 

Eklogaciklusa (a He-

tedik ecloga és leg-

alább még egy mű 

alapján Nyolcadik ec-

loga.  A Tajtékos ég 

és a bori notesz  Raz-

glednicák). 

A tanuló  

– tisztában van Radnóti 

életművének jellegével; 

a költő helyével, szerep-

ével a magyar irodalom 

történetében; Vergilius 

rá tett hatásával; 

– felismeri jellemző 

műfajait, versformáit; 

– műismereti mini-

muma: Nem tudhatom, 

Hetedik ecloga és még 

két műve; 

– Radnóti kapcsán al-

kalmassá válik legalább 

4 alkotásának és a mű-

veiről szóló vélemé-

nyeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-

egy szóbeli témakör ki-

fejtésére; memoriterek 

tolmácsolására. 

tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentáció-

készí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, megbe-

szélés, vita, 

reflektálás 

 

Történelem, tár-

sadalmi és állam-

polgári ismere-

tek: munkaszol-

gálat, munkatá-

bor.   

 

Földrajz: emlék-

helyek, Radnóti 

életének, sorsá-

nak helyszínei 

internetes 

hozzáfé-

rés 

vagy CD-

lejátszó 

 

verses 

CD-k 

 

 

térképek 

 

emlékhe-

lyek be-

mutatása  

 

Power-

Point 

bemuta-

tató 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János, 

Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret  15 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már megismert életműve 

vagy portréja. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 
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A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az erkölcs, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban. An-

nak belátása, hogy a magyar irodalom sokféle művészi törekvés egysége. 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jel-

lemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése. A kreativitás, a 

képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

 Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztá-

sokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljá-

rások, módsze-

rek, szervezési 

és munkafor-

mák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Szabó Lőrinc költé-

szetének jellege, pl. 

a Lóci-versek, Az 

Egy álmai; a Sem-

miért egészen és 

versciklusainak (pl. 

a Tücsökzene) né-

hány darabja alap-

ján. 

 

Weöres Sándor köl-

tészetének temati-

kus és formai válto-

zatossága (Rongy-

szőnyeg alapján); 

gondolati költé-

szete; szerepversei, 

stílusutánzatai (pl. a 

Psyché szemelvé-

nyei).  

Pilinszky János vi-

láglátásának tükrö-

ződése költészeté-

ben; alkotásmódjá-

nak, poétikai meg-

oldásainak, motívu-

mainak sajátosságai 

(a Harmadnapon és 

még egy műve alap-

ján, Négysoros, 

Harbach 1944, 

Apokrif stb.).  

A tanuló 

– tisztában van az 

adott 20. századi 

szerzők életművé-

nek jellegével; az al-

kotók helyével, sze-

repével a magyar 

irodalom történeté-

ben;   

– műismereti mini-

mum: Szabó L., 

Weöres S. (ált. isk. 

is); Szabó Lőrinc 

egy-két műve, 

Weöres Sándor egy-

két műve; Pilinszky 

János Harmadnapon 

és még egy műve; 

– választhat: Márai 

Sándor egy-két alko-

tása; Ottlik Géza 

egyik műve;  

– a szerzők kapcsán 

alkalmassá válik a 

műveikről szóló vé-

leményeknek, elem-

zéseknek az értelme-

zésére; egy-egy szó-

beli témakör kifejté-

sére (érettségi köve-

telményrendszer); 

memoriterek tolmá-

csolására. 

tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, cso-

portmunka, pre-

zentációkészítés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Mozgóképkul-

túra és média-

ismeret: Bódy 

Gábor: Psyché.  

 

Informatika: 

adattárak, hon-

lapok, önálló 

tájékozódás pl. 

a Márai-és az 

Ottlik- kultusz-

ról 

internetes hozzáférés   

verses CD-k, 

CD-lejátszó, 

hangoskönyvek 

filmrészletek 
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Márai Sándor élet-

műve néhány epi-

kus szemelvény 

alapján (Egy polgár 

vallomásai; esszé-

részlet (pl. Füves 

könyv) és lírai alko-

tás (Halotti beszéd) 

alapján; az emig-

ráns léthelyzet ha-

tása. 

Ady Endre publi-

cisztikájából részlet 

(pl. Ismeretlen Kor-

vin-kódex margó-

jára, Kosztolányi 

Dezső esszérészlet 

(pl. Ábécé a fordí-

tásról és ferdítés-

ről), Illyés Gyula 

esszérészlet Pusz-

ták népe Ottlik 

Géza: Iskola a hatá-

ron – sok szem-

pontú regényértel-

mezés. A választott 

szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fo-

galmi ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szerepvers, stílusutánzás, négysoros 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, 

Nagy László 

Órakeret   

12 óra 

Előzetes tudás Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló feldolgozására. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztá-

sokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a kapcsola-

tos vélemények megosztására. 
Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés 

változatos módon, műfajban és tematikában szólalhat meg. 
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Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a magyar irodalom-

ban. Téma, hangnem, beszédhelyzet és műfaj összefüggéseinek megfogalmazása né-

hány jellegzetes példán. Egy-egy mű korabeli és mai hatása (pl. Egy mondat a zsar-

nokságról; egyperces novellák). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai el-

járások, mód-

szerek, szerve-

zési és munka-

formák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Illyés Gyula lírájá-

nak sajátosságai az 

Egy mondat a zsar-

nokságról és más 

műve alapján (pl. 

Bartók, Koszorú); 

az irodalmi szocio-

gráfia műfaja, l. 

Puszták népe  

(részletek).  

Németh László egy 

regénye (pl. Iszony) 

vagy egy drámája 

(Villámfénynél)  

 

Nagy László költői 

világa, alkotás-

módja (pl. népies-

ség, hosszúénekek, 

montázstechnika, 

képrendszer, port-

révers, képvers) 

egy-két műve alap-

ján (Ki viszi át a 

szerelmet; József 

Attila!; Menyegző). 

Örkény István gro-

teszk látásmódja 

néhány egyperces 

novella és / vagy a 

Tóték alapján. A 

választott szerzők-

höz, művekhez ka-

csolódó fogalmi is-

meretek. 

A tanuló 

– tisztában van az 

adott 20. századi 

szerzők életművé-

nek jellegével; az al-

kotók helyével, sze-

repével a magyar 

irodalom történeté-

ben;   

– műismereti mini-

muma: Illyés Gyula 

egy műve;  

– továbbá választ-

hat: Németh László 

egy műve; Örkény 

István néhány 

műve; Nagy László 

egy-két műve; esz-

szérészlet Illyés 

Gyula, Németh 

László műveiből;  

– a szerzők kapcsán 

alkalmassá válik a 

műveikről szóló vé-

leményeknek, elem-

zéseknek az értel-

mezésére; egy-egy 

szóbeli témakör ki-

fejtésére (érettségi 

követelményrend-

szer); memoriterek 

tolmácsolására. 

tanulói tevékeny-

ségek szervezése 

pármunka, cso-

portmunka, pre-

zentációké- 

szítés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Mozgóképkul-

túra és média-

ismeret: Ör-

kény műveinek 

filmes adaptá-

ciói.  

 

Informatika: 

internetes köz-

lés, adattárak –

önálló tájéko-

zódás 

internetes hozzáférés 

vagy CD-lejátszó, 

verses CD-k, 

 filmrészletek 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, hosszúének, portrévers, képvers, gro-

teszk látásmód, egyperces novella. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret   

10 óra  

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látásmódok). 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztá-

sokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a kapcsolatos véle-

mények megosztására. A magyar irodalom sokféleségének, határokon átnyúló egysé-

gének megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, csoportok, szerzők 

sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak kulturális, irodalmi törekvései. 

Különböző típusú, terjedelmű és műfajú epikai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, 

értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljá-

rások, módsze-

rek, szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

Választás alapján 

művek, szemelvé-

nyek 20. századi:  

– szépprózai alkotá-

sokból, pl. Gion 

Nándor, Mészöly 

Miklós, Nyirő József 

(pl. Úz Bence, Kop-

jafák), Szabó Magda 

(pl. Abigél), Sánta 

Ferenc (pl. Sokan 

voltunk), Sütő And-

rás műveiből;  

- lírikusok munkás-

ságából, pl. Áprily 

Lajos, Dsida Jenő, 

Nemes Nagy Ágnes, 

Orbán Ottó, Sinka 

István, Szilágyi Do-

mokos egy-két 

műve;  

A tanuló 

– tisztában van a vá-

lasztott 20. századi 

szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével a 

magyar irodalom tör-

ténetében;  

– megismeri a század 

irodalmának néhány 

törekvését, sajátossá-

gát (nemzeti konzer-

vatív irodalom, népi 

írók mozgalma, hatá-

ron túli magyar és 

emigráns irodalom);  

– választhat műelem-

zést / műajánlást 

egyéni olvasmányél-

ményei alapján;   

tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Informatika: in-

ternetes közlés, 

irodalmi adattá-

rak és honlapok. 

film-feldolgozá-

sok részletei 

verses CD-k, in-

ternetes kapcsolat 

vagy CD-lejátszó 
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– értekező prózai 

művekből, esszék-

ből, pl. Nemes Nagy 

Ágnes, Szerb Antal 

és mások műveiből, 

például Szabó Dezső 

Adyról írt esszéiből. 

Művelődés- és iroda-

lomtörténeti tájéko-

zódás: a nemzeti 

konzervatív iroda-

lom, a népi írók moz-

galma, a határon túli 

és emigráns iroda-

lom. 

A választott szerzők-

höz, művekhez ka-

csolódó fogalmi is-

meretek. 

– a szerzők kapcsán 

alkalmassá válik a 

műveikről szóló véle-

ményeknek, elemzé-

seknek az értelmezé-

sére; egy-egy szóbeli 

témakör kifejtésére, 

memoriterek tolmá-

csolására. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti konzervatív 

irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői szerep; Kárpát-medencei, 

erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret   

11 óra  

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasz-

tásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére és a kap-

csolatos vélemények megosztására. 
Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körülöttünk levő 

világ megértését és megítélését. 

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. Kert-

ész Imre Sorstalanság című regényének feldolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelensé-

gei. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljárások, 

módszerek, szerve-

zési és munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Tanesz-

közök 

Szemelvények a kor-

társ szépprózai alkotá-

sokból, lírai művekből, 

esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és 

színház világa (egy vá-

lasztott mű elemzése).   

Irodalmi díjak és díja-

zottak (a Nobel-díjas: 

Kertész Imre Sorsta-

lanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzők-

höz, művekhez kacso-

lódó fogalmi ismere-

tek. 

Tájékozódás az iro-

dalmi és könyvtári 

adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok kö-

zött. 

 

Önálló olvasmányvá-

lasztás szempontjai, in-

doklása, értékelése, 

mások szempontjainak 

értelmezése. 

A tanuló 

– tisztában van a kortárs 

irodalomból választott 

szerzők életművének 

jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével; 

– megismeri a kortárs 

irodalom néhány törek-

vését, sajátosságát, a 

posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv 

fogalmát; 

– választhat műelemzést 

/műajánlást egyéni ol-

vasmányélményei alap-

ján; 

– értelmez egy kortárs 

drámai alkotást (lehető-

leg megtekinti színház-

ban 

/felvételről);  

– információkat szerez a 

kortárs irodalmi életről 

(könyvünnepek, siker-

könyvek); irodalmi dí-

jakról (pl. Kertész Imre 

Nobel-díjas Sorstalan-

ság című regényéről);  

– a szerzők kapcsán al-

kalmassá válik a műve-

ikről szóló vélemények-

nek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy 

szóbeli témakör kifejté-

sére, memoriterek tol-

mácsolására. 

 

tanulói tevékenységek 

szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentációké-

szítés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelmezés, 

összehasonlítás, megbeszé-

lés, vita, 

reflektálás 

 

 

Mozgóképkul-

túra és médiais-

meret: az elekt-

ronikus tömeg-

kommunikáció 

és az irodalom 

kölcsönhatásá-

nak új jelensé-

gei. 

 

Informatika: a 

digitális közlés 

példái. 

 

internetes 

hozzáfé-

rés 

 

drámák 

film-fel-

dolgozá-

sai - rész-

letek, 

kritikai 

folyóira-

tok, 

internetes 

irodalmi 

lapok, 

 blogok 

 

 

irodalmi 

díjak 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, digitális 

közlés 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Regionális kultúra Órakeret  5 óra 

Előzetes tudás A választott tárgyhoz kapcsolódó irodalmi ismeretek. 

További feltételek Személyi: magyar szakos tanár 

Tárgyi: internetes hozzáférés, projektor, laptop, vetítővászon vagy interaktív tábla 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Azonosulás a szűkebb-tágabb tájegység történeti és jelenkori értékeivel, a regionális 

kötődés erősítése. Irodalmi emlékhelyek, nemzeti identitás. Eligazodás, tudás- és ta-

pasztalatszerzés a tájegység/település/kerület/iskola stb. kulturális, irodalmi hagyo-

mányairól, irodalmi emlékhelyeiről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Pedagógiai eljá-

rások, módsze-

rek, szervezési és 

munkaformák  

Kapcsolódási 

pontok 

Taneszközök 

A régió, tájegység, 

település, kerület, is-

kola kulturális, iro-

dalmi, múltbeli és je-

len hagyományai (pl. 

kisebbségi irodalom, 

folklór, múzeum, 

színház stb.); 

az ide kötődő, ehhez 

kapcsolódó 

szerző(k) irodalmi 

műve(i). 

Irodalmi emlékhe-

lyek (szülőház, em-

lékszoba, kiállítás, 

múzeum, temető, 

színház stb.). 

A választott tárgy-

hoz kapcsolódó fo-

galmi ismeretek. 

A tanuló 

– tisztában van a táj-

egység / település / 

kerület / iskola stb. 

kulturális, irodalmi 

hagyományaival, 

 

– ismer irodalmi em-

lékhelyeket;   

a tematika kapcsán 

alkalmassá válik egy 

szóbeli témakör kifej-

tésére    (érettségi kö-

vetelményrendszer). 

tanulói tevékenysé-

gek szervezése 

pármunka, csoport-

munka, prezentá-

ciókészí-tés 

listakészítés,  

rövid esszé, értelme-

zés, összehasonlítás, 

megbeszélés, vita, 

reflektálás 

 

Vizuális kul-

túra; hon és 

népismeret; 

földrajz; törté-

nelem, társa-

dalmi és állam-

polgári ismere-

tek: régió, táj-

egység, törté-

nelmi emléke-

zet, hagyo-

mány. 

 

 

intenetes hozzáfé-

rés, 

ismertető-füzetek 

szórólapok, 

kiadványok 

emlékhelyekről, 

múzeumokról, 

ismertetőfilmek, 

színházi  

ismertetők, 

helyi irodalmi la-

pok, folyóiratok 

 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

régió, regionalitás, hagyomány, kisebbség, nemzetiség, folklór, az irodalom „föld-

rajza”, interkulturalitás, kulturális emlékezet 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Érettségi felkészülés  Órakeret  15 óra 
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A továbbhaladás feltételei 

 

Kulturált nyelvi magatartását alkalomhoz illő szóbeli és írásbeli  nyelvhasználatával bizonyítja. 

Használni tudja a könyvtár és az internet lehetőségeit önálló feladatok megoldásához: anyaggyűjtés és -

feldolgozáshoz. 

A páros, a kisközösségi, a magán-  és közéleti kommunikációról, a tömegkommunikációról, a 

retorika alapjairól tanultakat alkalmazza a különféle szövegműfajok értelmezésében,  

egyéni nyelvhasználatában: képes a megnyilatkozás témájának és céljának megfelelő hiteles szó-

beli előadásra, ismertetésre, összegezésre, világos felépítésű, szabatos szöveget tud alkotni a minden-

napi élet problémáiról, irodalmi, kulturális élményeiről. 

Tud érvelő esszét, értelmező szöveget alkotni a feladatnak, a műfajnak, a témának megfelelő kifejtett-

ségben, átlátható szerkezetben, szabatos stílusban, a szövegalkotás kreatív kifejező lehetőségeinek tu-

datos alkalmazásával megfelelő helyesírással, nyelvhelyességgel. 

Birtokában van néhány alapvető ismeretnek a nyelv és gondolkodás összefüggéséről, a beszéd cselekvés 

jellegéről, a nyelvi változásról. 

A társadalmi és területi nyelvváltozatokkal összefüggő ismereteit bizonyítani tudja, ezeket alkalmazza 

is különféle szövegek megértésében, régió/k nyelvi és kulturális sajátosságainak bemutatásában. 

Írásban és szóban egyaránt bizonyítani tudja alkotói pályaképek ismeretét, az alkotói pálya jelentős ténye-

inek, a művek tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával. 

Be tud mutatni műveket, alkotókata20. század magyar és világirodalmából, továbbá a kortárs irodalomból. 

Felismeri különböző alkotók hatását az irodalmi hagyományban, ezzel összefüggésben képes művek 

közötti kapcsolatok, témák, fölismerése és értékelése, az evokáció, az intertextualitás példáinak bemu-

tatására. 

Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú értelmezésére, összeve-

tésére. 

 

 

Egyéni és csoportos képességkibontakoztatás  

9. évfolyam 

 

 

 

Témakörök Órakeret 

Kommunikáció, tömegkommunikáció 2 

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 15 

Szövegértés, szövegalkotás 9 

Helyesírási gyakorlás 10 
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10. évfolyam 

 

 

Témakörök Órakeret 

A szöveg  14 

Helyesírási gyakorlás 10 

Stilisztikai elemzések 4 

Jelentéstan 10 

Szövegértés, szövegalkotás 4 

 

 

Magyar nyelv és irodalom 

A tudás elmélyítésére szolgáló egyéni és csoportos ké-

pességfejlesztő foglalkozás terve 

 

11. évfolyam 

Arany János (életmű) 7 óra 

Madách Imre: Az ember tragédiája 3 óra 

Mikszáth Kálmán (portré) 2 óra 

Ady Endre (életmű) 7 óra 

Nyugat I. nemzedéke 3 óra 

Kosztolányi Dezső (életmű) 7 óra 

Babits Mihály (életmű) 7 óra 

 

12. évfolyam 

Móricz Zsigmond (portré) 2 óra 

József Attila (életmű) 6 óra 

Radnóti Miklós (portré) 2 óra 

Kortárs irodalom 2 óra 

Regionális kultúra, színház 2 óra 

Összehasonlító verselemzés 4 óra 

Novellaelemzés 4 óra 

Érvelés 4 óra 

Szövegértés 4 óra 

 

Magyar nyelv és irodalom fakultáció 
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11. évfolyam (Évi 72 óra) Emelt szint 
 

Cél: az ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása, a tanulók képessé váljanak az érettségi 

feltételeinek teljesítésére, a középszintű csoportban az irodalmi tényanyag bővítése, illetve a 

nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, gyakorlatiasabbá tétele.  

Emelt szinten a tanuló felkészítése az emelt szintű érettségire, a kiegészítő tényanyag elsajátít-

tatása, az emelt szint speciális feladatainak gyakorlása írásban és szóban. 

 

 

Magyar nyelvi blokk (18 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Retorika 
Órakeret   

9 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek ér-

telmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált vé-

leménynyilvánítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazása 

a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalá-

sokban.  

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megis-

mertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyag-

gyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szö-

vegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a külön-

féle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés külön-

böző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetek-

ben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmá-

csolása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: antik 

szónokok, neves ma-

gyar szónoklatok (pl. 

Kölcsey, Kossuth, 

Deák). Közéleti meg-

nyilatkozások retori-

kája. 
 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a meg-

győzés, befolyásolás, a 

hatás eszközei. 

 

Dráma és tánc: a szín-

padi beszéd retorikai 

elemei, klasszikus mo-

nológok értelmezése. 
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Matematika: bizonyí-

tás, érvelés, cáfolat. 

 

Filozófia: Érvelési 

szerkezetek tudatosí-

tása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvény-

széki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, té-

mamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Általános nyelvészeti ismeretek 
Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló 

ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az 

ember elválaszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb nyelv-

típusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek 

jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, kommuni-

káció, nyelvi toleran-

cia. 

 

Vizuális kultúra: a vizu-

ális nyelv összetevői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 

 

Magyar irodalmi blokk (54 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után (19. sz. második fele) 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges em-

ber, a hivatalnok), regényciklus, analitikus regény; impresszionizmus, 

szimbolizmus, szecesszió; a műfordítások szerepe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A környezet és származás hatása a hősök karakterére. Különböző világ-

látású művekben megjelenített témák, élethelyzetek értelmezése,  

a megjelenített erkölcsi, világképi és esztétikai problémák mérlegelése 

és értékelése. 



 

1323 

 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, folytonosságá-

nak felismertetése, a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőinek 

értelmezése. Felkészítés világirodalmi alkotások önálló értelmezésére, 

stílusirányzatok jellemzői jegyeinek felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A realista és naturalista epika jel-

lemzői (esztétikai elvek, tema-

tika, látásmód, stílus- és formaje-

gyek) a 19. század közepétől; a 

prózaepika újításai (nézőpontok, 

síkváltások, időszerkezet, polifó-

nia; új műfaji változatok) a kis- és 

nagyepikában.  

 

Impresszionizmus, szimbolizmus 

és a lírai műnem megújítása (pl. a 

személyiség, a lírai közvetlenség 

háttérbe szorulása, a látomás fel-

szabadítása, objektivizálódás). 

 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból (pl. Emily 

Brontë, Dickens, Flaubert, Zola, 

Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij al-

kotásaiból, illetve Baudelaire, 

Verlaine, Rimbaud, Rilke, Whit-

man) műveiből.  

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kapcsolódó fogalmi ismere-

tek. 

A tanuló  

 felismeri a romantika és rea-

lizmus együtthatását, folyto-

nosságát az epikában; értel-

mezi a realista és naturalista 

stílusirányzat jellemzőit;  

 megismeri az impresszionista 

és (pre)szimbolista európai 

líra néhány sajátosságát; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi olvas-

mány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után; né-

hány lírai alkotás értelmezé-

sére;  

 beszámolót / könyvajánlót ké-

szíthet egyéni olvasmányél-

ménye alapján a korszak szer-

zőinek műveiből;  

 műismeret: néhány mű / rész-

let pl. Emily Brontë, Dickens, 

Flaubert, Lev Tolsztoj, Dosz-

tojevszkij alkotásaiból, illetve 

Baudelaire, Rimbaud, Rilke, 

Whitman műveiből;  

 alkalmassá válik a korszakról, 

a szerzőkről, művekről szóló 

vélemények kritikus befoga-

dására, egy lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

Vizuális kultúra; Ének-

zene: impresszionizmus, 

szimbolizmus más mű-

vészeti ágakban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta köl-

tészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív líra, 

tárgyvers. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és szín-

ház a 19. sz. második felében 

Órakeret 

15 óra 
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Előzetes tudás 

Az európai dráma és színház néhány megelőző nagy korszaka (antikvi-

tás, középkor, reneszánsz, klasszicizmus) és szerzője (Szophoklész, 

Shakespeare, Molière). 

A drámai műnem alapfogalmai (drámai szerkezet, jellem, nyelv). Arisz-

totelészi dramaturgia.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A személyiség tisztelete. A megjelenített élethelyzetek, konfliktusok 

értő és felelős megítélése, például az élethazugság témakörének morális 

vonatkozásai különböző művekben. A férfi-női társadalmi szerepek 

megértése. 

A romantika utáni drámatörténet néhány jellemző tendenciájának meg-

vitatása, két jelentős szerző egy-egy alkotásának, figyelembevételével, 

újításaik, dramaturgiai sajátosságaik bemutatása. 

A művekről, színházi előadásokról alkotott álláspontok értelmezése. 

Dramatikus játékok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az európai dráma és színház a 

19. sz. második felében – a kor-

szak drámairodalmának újdonsá-

gai és két drámai alkotás, két 

szerző dramaturgiája.  

 

Egy drámai mű elemzése a 19. 

század második feléből (pl. Ib-

sen: Babaszoba/Nóra vagy A 

vadkacsa – az ibseni dramaturgia 

sajátosságai, pl. az  analitikus 

szerkesztésmód felújítása, közép-

ponti szimbólumok alkalmazása, 

reformátorok és rezonőrök, hang-

nemkeveredés stb.; a szerző 

problémafelvetése, pl. házassági 

válság, élethazugság). 

 

Egy Csehov-mű elemző bemuta-

tása (pl. Ványa bácsi, Három nő-

vér). 

A csehovi dramaturgia sajátossá-

gai (pl. a drámaiság fogalmi vál-

tozása; drámaiatlan/lírai dráma; 

főszereplő-, konfliktusok és cse-

lekmény-nélküliség; csoportké-

pek/cselekvésképtelenség; pár-

huzamos monológok/fedett dia-

lógusok, 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 figye-

lembevételével, bemutatja dra-

maturgiájuk sajátosságait;  

 megismer néhány álláspontot a 

művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint egy 

színházi előadást (vagy felvéte-

lét), és közös elemzéssel értéke-

lik az adott interpretációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 műismereti minimuma: egy 

dráma a 19. század második fe-

léből és Csehov egy drámája;   

 alkalmassá válik a művek értel-

mezéseinek kritikus befogadá-

sára; egy szóbeli érettségi téma-

kör anyagának összeállítására 

és az abban megjelölt feladat ki-

fejtésére. 

Dráma és tánc: szín-

háztörténet. 

 

Etika: a szerzői problé-

mafelvetések etikai 

szempontú megvita-

tása, értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámaiatlan dráma, analitikus drámai szerkezet, párhuzamos monológ, élet-

hazugság. 

 



 

1325 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom a 19. század második felében –  24 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 

férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). 

Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti. 

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: 

sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség tovább-

hatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja).  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 19. század második felének 

magyar irodalmából néhány 

szerző és mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, köl-

tészetének jellemzői (legalább. 

egy műve, pl. Húsz év múlva, A 

vaáli erdőben, Az üstökös). 

A századvég és századelő novel-

lisztikája (műelemzési lehetősé-

gek, pl. Gozsdu, Petelei, Gárdo-

nyi, Tömörkény, Bródy Sándor 

műveiből). 

 

 

A tanuló 

 tisztában van a 19. sz. máso-

dik fele magyar irodalmának 

sajátosságaival, ismeri a kor-

szak néhány jellemző tenden-

ciáját; 

 megismeri a Petőfi és Ady 

közti, Arannyal részben pár-

huzamos líra helyzetét; Vajda 

és az Ady fellépése előtti köl-

tők (pl. Reviczky, Komjáthy) 

szerepét; 

 a századvég novellisztikájá-

nak néhány darabját értel-

mezve fejleszti novellaelem-

zési készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a ma-

gyar regényirodalom történe-

tében, alkotásmódjának jel-

lemzőit; képes egy regényé-

nek sok szempontú megköze-

lítésére, saját álláspont kifej-

tésére és adott szempontú, ön-

álló novellaértelmezésre; le-

hetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére 

egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

 műismereti minimuma: Vajda 

János egy műve; 

 alkalmassá válik a művek ér-

telmezéseinek kritikus befo-

gadására; egy szóbeli érett-

Etika: A művekben fel-

vetett erkölcsi kérdések 

megvitatása, pl. a kap-

csolatok világa, törvény 

és lelkiismeret. 

 

Filozófia: a létre vonat-

kozó kérdések, etika, er-

kölcsfilozófia. 
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ségi témakör anyagának ösz-

szeállítására és az abban meg-

jelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

 

11. évfolyam  (Évi 72 óra) Középszint  

 

Magyar nyelvi blokk (28 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Retorika 
Órakeret   

8 óra 

Előzetes tudás 
A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek ér-

telmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. Kulturált vé-

leménynyilvánítás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A klasszikus retorika alapfogalmainak megismertetése, ezek alkalmazása 

a tanulók életével, mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalá-

sokban.  

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megis-

mertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyag-

gyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése.  

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, prezentáció stb.  

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás nyelvi (mondat- és szö-

vegfonetikai eszközök) és nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a külön-

féle szövegműfajokban, az audiovizuális és multimédiás közlés külön-

böző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetek-

ben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmá-

csolása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: antik 

szónokok, neves ma-

gyar szónoklatok (pl. 

Kölcsey, Kossuth, 

Deák). Közéleti meg-

nyilatkozások retori-

kája. 
 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a meg-

győzés, befolyásolás, a 

hatás eszközei. 

 

Dráma és tánc: a szín-

padi beszéd retorikai 

elemei, klasszikus mo-

nológok értelmezése. 
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Matematika: bizonyí-

tás, érvelés, cáfolat. 

 

Filozófia: Érvelési 

szerkezetek tudatosí-

tása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, törvény-

széki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés (az érdeklődés felkeltése, a jóindulat megnyerése, té-

mamegjelölés), elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, kitekintés).  

Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. 

Érvelés, indukció, dedukció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Általános nyelvészeti ismeretek 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, összefoglaló 

ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a kommunikáció és az 

ember elválaszthatatlan egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része.  

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, nyelvtipológia, főbb nyelv-

típusok és jellemzőik (az anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek 

jellemző tulajdonságainak összehasonlító megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, jelnyelvek.  

Idegen nyelvek: 

nyelvtípus, kommuni-

káció, nyelvi toleran-

cia. 

 

Vizuális kultúra: a vizu-

ális nyelv összetevői. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv. 

 
 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvhasználat a gyakorlatban 
Órakeret   

12 óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témakörei-

nek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szövegértési gyakorlatok, szövegalkotási technikák, nyelvi kifejezés-

mód 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmazástechnika, nyelv, beszéd, kommunikáció, nyelvhelyesség, gya-

korlati írásbeliség, stílus 
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Magyar irodalmi blokk (44 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – az európai irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és realizmus) 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság viszonyának 

értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, eszmei és erkölcsi 

törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a kriti-

kus, realista szemlélet együtthatásának megértetése. Felkészítés a stiláris 

és hangnemi összetettség, az irónia és a groteszk befogadására. Informá-

ciógyűjtés- és feldolgozás, szövegalkotás, értelmező képességek: házi 

olvasmány önálló feldolgozása, beszámoló készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A romantika irodalmának jellem-

zői (esztétikai elvek, művészi sza-

badság, stílus- és formajegyek; 

ironikus látásmód, groteszk mi-

nőség).  

Új műfajok, formák (pl. törté-

nelmi regény, bűnügyi történet, 

drámai költemény, verses re-

gény). 

Társadalmi típusok (felesleges és 

karrierista hősök, hivatalnokok) 

megjelenése a romantikával egy-

idejű, realista szemléletű művek-

ben. 

 

Művek, szemelvények az an-

gol/amerikai, francia, német és 

orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; 

Victor Hugo; illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol műveiből. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek.  

A tanuló  

 felismeri az életművek egy-

másmellettiségét az 1830-as 

években (klasszika, roman-

tika, realizmus tendenciái, l. 

Goethe/Hugo/Stendhal, Bal-

zac) és a romantika korstílus-

jellegét, jelentőségét; a roman-

tika és a kritikus, realista 

szemlélet együtthatását;   

 megismeri az irodalmi libera-

lizmus szerepét és hatását az 

esztétikára (új műfaji változa-

tok; stiláris és hangnemi ösz-

szetettség, irónia és groteszk);   

 műismerete: Shelley, Keats, 

Poe, V. Hugo, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol egy-egy mű-

vének / részletének ismerete; 

 képes egy választott/kijelölt 

epikai alkotás (házi olvas-

mány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után;  

 beszámolót/könyvajánlót ké-

szíthet egyéni olvasmányél-

ménye alapján a korszak mű-

veiből;  

 alkalmassá válik a korszakról, 

a szerzőkről, művekről szóló 

vélemények kritikus befoga-

dására, egy lehetséges szóbeli 

tétel kifejtésére. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; Vizuális kultúra; 

Ének-zene: a romantika 

művészete.  

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a roman-

tika, romantikus mai 

médiaértelmezése.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, tör-

ténelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.   

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Magyar irodalom a 19. század második felében –  30 óra 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, 

férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). 

Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben. 

Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések 

felvetését is jelentheti. 

A 19. sz. második fele magyar irodalmának áttekintő megismertetése: 

sajátosságok, néhány jellemző tendencia. (Petőfi és a népiesség tovább-

hatása, a líra alakulása, a századvég novellisztikájának néhány darabja).  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 19. század második felének 

magyar irodalmából néhány 

szerző és mű(részlet) ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, köl-

tészetének jellemzői (legalább. 

egy műve, pl. Húsz év múlva, A 

vaáli erdőben, Az üstökös). 

A századvég és századelő novel-

lisztikája (műelemzési lehetősé-

gek, pl. Gozsdu, Petelei, Gárdo-

nyi, Tömörkény, Bródy Sándor 

műveiből). 

 

 

A tanuló 

 tisztában van a 19. sz. máso-

dik fele magyar irodalmának 

sajátosságaival, ismeri a kor-

szak néhány jellemző tenden-

ciáját; 

 megismeri a Petőfi és Ady 

közti, Arannyal részben pár-

huzamos líra helyzetét; Vajda 

és az Ady fellépése előtti köl-

tők (pl. Reviczky, Komjáthy) 

szerepét; 

 a századvég novellisztikájá-

nak néhány darabját értel-

mezve fejleszti novellaelem-

zési készségét;  

 ismeri Mikszáth helyét a ma-

gyar regényirodalom történe-

tében, alkotásmódjának jel-

lemzőit; képes egy regényé-

nek sok szempontú megköze-

lítésére, saját álláspont kifej-

tésére és adott szempontú, ön-

álló novellaértelmezésre; le-

hetőséget kap beszámoló / 

könyvajánló készítésére 

egyéni olvasmányélménye 

alapján; 

 műismereti minimuma: Vajda 

János egy műve; 

Etika: A művekben fel-

vetett erkölcsi kérdések 

megvitatása, pl. a kap-

csolatok világa, törvény 

és lelkiismeret. 

 

Filozófia: a létre vonat-

kozó kérdések, etika, er-

kölcsfilozófia. 
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 alkalmassá válik a művek ér-

telmezéseinek kritikus befo-

gadására; egy szóbeli érett-

ségi témakör anyagának ösz-

szeállítására és az abban meg-

jelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam (Évi 64 óra) Emelt szint 
 

 

Cél: az ismeretek elmélyítése, gyakorlati alkalmazása, a tanulók képessé váljanak az érettségi 

feltételeinek teljesítésére, a középszintű csoportban az irodalmi tényanyag bővítése, illetve a 

nyelvi kifejezőkészség fejlesztése, gyakorlatiasabbá tétele.  

Emelt szinten a tanuló felkészítése az emelt szintű érettségire, a kiegészítő tényanyag elsajátít-

tatása, az emelt szint speciális feladatainak gyakorlása írásban és szóban. 

 

 

Magyar nyelvi blokk (18 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ismeretek a nyelvről 
Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témakörei-

nek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási, 

nyelvi ismeretek rendszerező áttekintése. 

Történelem,társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; Etika; Filozófia; 

Idegen nyelvek: a 

nyelvről, a nyelvhasz-

nálatról szerzett isme-

retek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, kommunikáció, szöveg, nyelvi szint, retorika, stílus, jelentés, 

nyelv és társadalom, magyar nyelv, nyelvtörténet, nyelvi változás. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Nyelvhasználat a gyakorlatban 
Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás A tanult anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező képesség, önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témakörei-

nek és a követelményeknek megfelelő tételvázlatok összeállítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nyelvi-műveltségi feladatok megoldása, szövegértési gyakorlatok, 

szövegalkotási technikák  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fogalmazástechnika, nyelv, beszéd, kommunikáció, nyelvhelyesség, gya-

korlati írásbeliség, stílus 
 

 

 

Magyar irodalmi blokk (48 óra) 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar avant-

gárd 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd iroda-

lomban. A 20. sz. eleji stílusirányzatok létrejöttének, a csoportok, prog-

ramok szándékainak, esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltá-

rása. Dokumentumok megvitatása a magyar avantgárd sajátos helyzeté-

ről, Kassák szerepéről. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Világirodalom – avantgárd irány-

zatok. 

Formabontás és formaépítés (kö-

zös tendenciák a stílusirányzatok-

ban). 

 

Futurizmus, expresszionizmus, 

szürrealizmus: néhány szemel-

vény az egyes irányzatok doku-

mentumaiból, illetve néhány iro-

dalmi alkotás (pl. Marinetti, Ma-

jakovszkij; Trakl, G. Benn; 

Apollinaire, Éluard műveiből). 

A jellemzően nem irodalmi irány-

zatok (kubizmus, konstruktiviz-

mus, dada, stb.) néhány célkitű-

zése, formajegye. A magyar 

avantgárd sajátosságai, az akti-

vizmus programja; Kassák Lajos 

szerepe (egy-két művének isme-

rete, pl. Mesteremberek; A ló 

meghal...). 

A tanuló 

 megismeri a 20. sz. eleji stí-

lusirányzatok létrejöttét, a 

csoportok, programok szán-

dékait, esztétikai elveit, poéti-

kai megoldásait;  

 a magyar avantgárd sajátos 

helyzetét, Kassák szerepét. 

Vizuális kultúra; Moz-

góképkultúra és média-

ismeret: az avantgárd a 

képzőművészetekben 

(futurizmus, expresszio-

nizmus, szürrealizmus, 

kubizmus, konstrukti-

vizmus, dada); az exp-

resszionista és szürrea-

lista filmművészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, sza-

bad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. század-

ban és a kortárs irodalomban 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Avantgárd irányzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai 

kérdéseinek értelmezése 

A 20. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismer-

tetése. Művek, műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmó-

dok, témák, történeti, kulturális kontextusok megvitatása.  Az önálló ol-

vasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztá-

sokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Epikus művek (szemelvények, 

részletek a kis- és nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); Tho-

mas Mann (pl. Tonio Kröger / 

Mario és a varázsló; Bulgakov: A 

Mester és Margaríta; Camus (pl.: 

Közöny); Orwell (pl. Állatfarm / 

1984); Faulkner, Hemingway, 

A tanuló 

 megismeri a 20. századi iroda-

lom néhány meghatározó ten-

denciáját;  

 ismer néhány jellemző, jelen-

tős 20. századi epikus művet, 

részletet (pl. Bulgakov, Ca-

mus, Faulkner, Hemingway, 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: filmes 

feldolgozások, pl. 

Kafka, Orwell, Hrabal 

műveiből. 
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Hrabal, I. B. Singer, Szolzsenyi-

cin alkotásaiból és kortárs mű-

vekből. 

A választott szerzők jellemző te-

matikája, kérdésfelvetése; forma-

nyelvi, szóhasználati sajátossá-

gai.  

Művek és adaptációik összeve-

tése. 

 

Lírai alkotások (szemelvények, 

részletek). 

Legalább egy lírikus látásmódja 

egy-két művének elemző megkö-

zelítésével (pl. T. S. Eliot). 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. intellektuális költészet, mito-

logizálás, mitoszregény, doku-

mentum-irodalom, parabola, eg-

zisztencializmus). 

Hrabal, Kafka, Thomas Mann, 

Orwell, I. B. Singer, Szolzse-

nyicin alkotásaiból) és kortárs 

szerzők epikai és lírai alkotá-

sait;  

 ismeri egy kiemelkedő lírikus 

portréját, egy-két művét (pl. T. 

S. Eliot);  

 képes önálló műértelmezések 

megfogalmazására;  

 lehetőséget kap saját olvas-

mányélményeinek előadására 

(műbemutatás / ajánlás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Neoavantgárd, posztmodern, családregény, objektív líra, vezérmotívum, 

montázstechnika, abszurd.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány törekvése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Csehov és még egy 19. század végi szerző dramaturgiája. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 élet-

problémák felismerésében, értelmezésében. A színház és a dráma alaku-

lása, jellegzetes tendenciák. A drámai történetmondás sajátosságai. Szín-

ház és dráma kapcsolata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A 20. századi és/vagy a kortárs 

drámairodalom egy-két jellemző 

tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd 

dráma, egzisztencialista dráma, 

groteszk színház, amerikai drá-

mairodalom köréből). 

 

Szemelvények, részletek drámai 

művekből, pl. Brecht (pl. Koldus-

opera/Kurázsi mama; Beckett: 

Godot-ra várva; Ionesco: A ko-

pasz énekesnő; Dürrenmatt (pl. Az 

A tanuló  

 megismeri a 20. századi 

és/vagy kortárs dráma és szín-

ház néhány jellemző tenden-

ciáját;  

 elemez egy-két jelentős 20. 

századi vagy kortárs alkotást, 

újításaiknak (vagy a hagyo-

mány és újítás kettősségének) 

figyelembevételével; bemu-

tatja dramaturgiájuk sajátos-

ságait;  

Dráma és tánc: színház-

történet, színházművé-

szet. 
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öreg hölgy látogatása/A fiziku-

sok); egy szerző, mű középpontba 

állítása. 

 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek 

(pl. epikus színház, elidegenítő 

effektusok, song, tézisdráma, ab-

szurd dráma, példázatosság, gro-

teszk komédia, paradoxon). 

 megismer néhány álláspontot 

a művek értelmezéséhez;  

 lehetőség szerint megtekint 

egy színházi előadást (vagy 

felvételét), és közös elemzés-

sel értékelik az adott interpre-

tációt;  

 lehetőség szerint kidolgoznak 

egy-egy jelenetet az elemzett 

művekből;  

 alkalmassá válik a művek ér-

telmezéseinek kritikus befo-

gadására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Epikus színház, abszurd dráma. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és mű-

választásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére 

és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körü-

löttünk levő világ megértését. 

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. Kertész Imre Sorstalanság című regényének fel-

dolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának 

új jelenségei.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a kortárs széppró-

zai alkotásokból, lírai művekből, 

esszéirodalomból. 

 

A kortárs dráma és színház világa 

(egy választott mű elemzése).   

 

Irodalmi díjak és díjazottak (a 

Nobel-díjas: Kertész Imre Sorsta-

lanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs iroda-

lomból választott szerzők 

életművének jellegével; az al-

kotók helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom 

néhány törekvését, sajátossá-

gát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fo-

galmát; 

 választhat műelemzést/mű-

ajánlást egyéni olvasmányél-

ményei alapján; 

Dráma és tánc: a kortárs 

színház irányzatai, pél-

dái.  

 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: az elektroni-

kus tömegkommuniká-

ció és az irodalom köl-

csönhatásának új jelen-

ségei. 

 

Informatika: a digitális 

közlés példái.  
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Tájékozódás az irodalmi és 

könyvtári adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok, internetes fo-

lyóiratok között. 

 

Önálló olvasmányválasztás szem-

pontjai, indoklása, értékelése, 

mások szempontjainak értelme-

zése. 

 értelmez egy kortárs drámai 

alkotást (lehetőleg megtekinti 

színházban/felvételről);  

 információkat szerez a kortárs 

irodalmi életről (könyvünne-

pek, sikerkönyvek); irodalmi 

díjakról (pl. Kertész Imre No-

bel-díjas Sorstalanság című 

regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló véle-

ményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szó-

beli témakör kifejtésére, me-

moriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

12. évfolyam (Évi 64 óra) Középszint 
 

Magyar nyelvi blokk (24 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Szövegértés, szövegalkotás 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus szövegtípusok és jellemzőik. Olva-

sási stratégiák és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és műfajú 

szövegek feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. 

A szöveg információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. A 

szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtés technikák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakí-

tása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának meg-

ismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző té-

májú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, inter-

netes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata, az in-

ternetes szövegek adta nyilvánosság etikai, jogi kérdéseinek értelmezése 

során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő ol-

vasási stratégia és szöveg-feldolgozási mód megválasztásával.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 
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A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási 

technikák megismerése, adekvát alkalmazásuk. 

 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellem-

zőinek megismerése, hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

 

Szövegátalakító gyakorlatok szempontváltással, a kommunikációs 

célnak megfelelően: adott szempontok és terjedelem szerinti szöveg-

tömörítés, 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 információknak a 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 kér-

dése, etikája. 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. szöveges adatbázis, forrás-

jegyzék összeállítása, fórum, blogbejegyzés írása). 

ismeretek: különböző 

típusú források feldol-

gozása; esszéírás.  

 

Valamennyi tantárgy: 

vázlatírás, jegyzetelés. 

 

Informatika: informá-

ciókezelés, forrásfel-

használás, hivatkozás, 

szöveges adatbázis, az 

internethasználat jogi, 

etikai kérdései. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Esszé, értekezés, tanulmány, fogalmazás 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Stilisztikai ismeretek 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, alapvető szóképek és alakzatok, 

nyelvi játékok, kreatív írás. Stílusregiszterek, nyelvi magatartás, nyelvi 

norma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek felismerése 

és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek 

megítélésében, szövegalkotásban. 

A költői eszközök rendszerezése, hatékony felismerése 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség fejlesz-

tése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra tett hatásának (stí-

lushatás) megtapasztalása, vizsgálata; stílusgyakorlatok, szöveg-

transzformációk. 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének értelmezése művészi és 

mindennapi szövegekben (jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok).  

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tuda-

tos használata a szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a mindennapi, továbbá a publicisz-

tikai és a tudományos nyelvhasználatban.  

Idegen nyelvek: beszélt 

nyelvi stílusregiszterek. 

 

Biológia-egészségtan; 

Fizika; Kémia; Föld-

rajz: metaforák a ter-

mészettudományos 

szövegekben. 

 

Dráma és tánc: dráma-

játék; társalgási stílus-

árnyalatok megjelení-

tése. 

 

Informatika, könyvtár: 

kézikönyvek, egy-

nyelvű szótárak hasz-

nálata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, stilisztika, irodalmi stílusréteg,stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett 

költői kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura eti-

mologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóal-

kotás, poétizáció. 

 

 

Magyar irodalmi blokk (40 óra) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából 

(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 20. századi magyar irodalom jellemzői (életművek, portrék, látásmó-

dok).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezé-

sére és a kapcsolatos vélemények megosztására. A magyar irodalom 

sokféleségének, határokon átnyúló egységének megbecsülése. 

Művelődéstörténeti és irodalomtörténeti tájékozódás, irányzatok, cso-

portok, szerzők sajátosságai. A 20. század különböző korszakainak kul-

turális, irodalmi törekvései. Különböző típusú, terjedelmű és műfajú epi-

kai, lírai művek, továbbá esszék elemzése, értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Választás alapján művek, szemel-

vények 20. századi:  

A tanuló 

 tisztában van a választott 20. 

századi szerzők életművének 

Informatika: internetes 

közlés, irodalmi adattá-

rak és honlapok. 
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 szépprózai alkotásokból, pl. 

Gion Nándor, Mészöly Mik-

lós, Nyirő József (pl. Úz 

Bence, Kopjafák), Szabó 

Magda (pl. Abigél), Sánta Fe-

renc (pl. Sokan voltunk), Sütő 

András műveiből;  

 lírikusok munkásságából, pl. 

Áprily Lajos, Dsida Jenő, Ne-

mes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, 

Sinka István, Szilágyi Domo-

kos egy-két műve;  

 értekező prózai művekből, 

esszékből, pl. Nemes Nagy 

Ágnes, Szerb Antal és mások 

műveiből, például Szabó De-

zső Adyról írt esszéiből. 

 Művelődés- és irodalomtörté-

neti tájékozódás: a nemzeti 

konzervatív irodalom, a népi 

írók mozgalma, a határon túli 

és emigráns irodalom.  

 A választott szerzőkhöz, mű-

vekhez kacsolódó fogalmi is-

meretek. 

jellegével; az alkotók helyé-

vel, szerepével a magyar iro-

dalom történetében;  

 megismeri a század irodalmá-

nak néhány törekvését, sajá-

tosságát (nemzeti konzervatív 

irodalom, népi írók moz-

galma, határon túli magyar és 

emigráns irodalom);  

 választhat műelemzést / mű-

ajánlást egyéni olvasmányél-

ményei alapján;   

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló véle-

ményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szó-

beli témakör kifejtésére, me-

moriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művelődéstörténet, irodalomtörténet, nézőpont, nézőpontváltás, nemzeti 

konzervatív irodalom, parabola, intertextualitás; költői attitűd, költői sze-

rep; Kárpát-medencei, erdélyi irodalom; emigráns irodalom; „ötágú síp”. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható 

szerzők, művek) 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és mű-

választásokra, a választott művek önálló feldolgozására, értelmezésére 

és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a körü-

löttünk levő világ megértését. 

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. Kertész Imre Sorstalanság című regényének fel-

dolgozása. 

Az elektronikus tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának 

új jelenségei.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Szemelvények a kortárs széppró-

zai alkotásokból, lírai művekből, 

esszéirodalomból. 

 

A kortárs dráma és színház világa 

(egy választott mű elemzése).   

 

Irodalmi díjak és díjazottak (a 

Nobel-díjas: Kertész Imre Sorsta-

lanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, művek-

hez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

 

Tájékozódás az irodalmi és 

könyvtári adatbázisok, blogok, 

kritikai folyóiratok, internetes fo-

lyóiratok között. 

 

Önálló olvasmányválasztás szem-

pontjai, indoklása, értékelése, 

mások szempontjainak értelme-

zése. 

A tanuló 

 tisztában van a kortárs iroda-

lomból választott szerzők 

életművének jellegével; az al-

kotók helyével, szerepével; 

 megismeri a kortárs irodalom 

néhány törekvését, sajátossá-

gát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fo-

galmát; 

 választhat műelemzést/mű-

ajánlást egyéni olvasmányél-

ményei alapján; 

 értelmez egy kortárs drámai 

alkotást (lehetőleg megtekinti 

színházban/felvételről);  

 információkat szerez a kortárs 

irodalmi életről (könyvünne-

pek, sikerkönyvek); irodalmi 

díjakról (pl. Kertész Imre No-

bel-díjas Sorstalanság című 

regényéről);  

 a szerzők kapcsán alkalmassá 

válik a műveikről szóló véle-

ményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szó-

beli témakör kifejtésére, me-

moriterek tolmácsolására. 

Dráma és tánc: a kortárs 

színház irányzatai, pél-

dái.  

 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: az elektroni-

kus tömegkommuniká-

ció és az irodalom köl-

csönhatásának új jelen-

ségei. 

 

Informatika: a digitális 

közlés példái.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az irodalom határterületei 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató irodalom, slá-

gerszöveg. 

A témakör neve-

lési-fejlesztési cél-

jai 

Igény és képesség erősítése az ízlés önálló, tudatos fejlesztésére. Az esz-

tétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság vál-

tozó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő megbe-

szélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet kultú-

raalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének igénye. 

Az érvelő képesség, a retorikai tudás továbbfejlesztése. Példával való bi-

zonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg vál-

tozó hagyomány. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A szórakoztató irodalom típusai, 

hatáskeltő eszközei és sajátos mű-

fajainak jellemzői (pl. fantasy-

irodalom, detektívregény, sci-fi, 

lektűr; dalszöveg). 

 

Az irodalom filmen; filmes fel-

dolgozások.  

 

Film- és könyvsikerek, divatje-

lenségek. 

 

Az irodalmi ismeretterjesztés 

főbb nyomtatott és elektronikus 

műfajai. 

A választott témához kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

 tisztában van az irodalmiság 

változó fogalmával;  

 megérti az ízlés kontextuális 

függőségét; 

 alakul igénye és képessége az 

ízlés önálló fejlesztésére;  

 fejlődik médiatudatossága, 

esztétikai és művészeti tuda-

tossága;  

 választhat műelemzést/mű-

ajánlást egyéni olvasmány-él-

ményei/filmélményei alapján; 

 a tárgykör kapcsán alkal-

massá válik a jelenségek-

ről/művekről szóló vélemé-

nyeknek, elemzéseknek az ér-

telmezésére; egy-egy szóbeli 

témakör kifejtésére. 

Vizuális kultúra: kortárs 

művészet.  

 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: filmes fel-

dolgozások, mediatizált 

kultúra. 

 

Ének-zene: a zene fo-

gyasztásának jelenségei, 

zenei szubkultúrák.  

 

Társadalomismeret: a 

kulturális fogyasztás tár-

sadalmi jellemzői; érték-

viták. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. 

 

 

Matematika 

 

A hat évfolyamos matematika orientációjú osztály helyi tanterve 

 
Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről 

és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása ér-

zelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rend-

szerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése 

segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. 

A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; amintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjele-

nítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szak-

mák eszköze. 
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind-inkább ki 

tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, 

gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, va-

lószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, sta-

tisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevé-

kenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának el-
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döntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, vala-

mint az alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközbennem szorulhat háttérbe az alapvető 

tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzfor-

mációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a termé-

szet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott 

összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső 

szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai 

érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struk-

túráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók absztrak-

ciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek 

feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok 

megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. 

A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a több-

féle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a 

tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a ma-

tematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai 

gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az életkori, egyéni fej-

lődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek 

megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehet-

ség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan 

tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika a maga ha-

gyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a 

humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a min-

dennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell 

azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy 

a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafi-

konok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közle-

ményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek ér-

telmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, 

a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a 

tanítási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozi-

tív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás fo-

lyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A ma-

tematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, 

számítógép, grafikus kalkulátor), internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel 

hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldá-

sok megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a 

reális önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kom-

munikáció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghall-

gatására, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. 

A matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg 

kiemelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet 

a mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak ki-

emelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten, 
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rendszeresen foglakozzunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb meg-

oldását keressük. Szánjunk kiemelt szerepet azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gaz-

dasági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevé-

tel maximumát keressük. Fokozatosan vezessük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fo-

galmakat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, fu-

tamidő stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban 

hasznos ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves 

része. Az életkor előrehaladtával egyre több példát mutassunk arra, hogy milyen területeken 

tud segíteni a matematika. Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismerteket 

alkalmaznak az alapvetően matematikaigényes, illetve a matematikát csak kisebb részben hasz-

náló szakmák (pl. informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakem-

ber, illetve pl. vegyész, grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását.  

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú já-

tékok és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 
A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, 

ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs bázis 

kialakításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a 

máig meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok 

életének, munkásságának megismerése.A NAT néhány matematikus ismeretét előírja minden tanuló 

számára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, 

Cantor, Erdős, Neumann. A kerettanterv ezen kívül is sok helyen hívja fel a tananyag matematikatörté-

neti érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk jellegének megfelelően szabadon vá-

logathatnak. 

A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Hogy a tananyag-

ban szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból indulunk ki, s mennyire részlete-

zünk egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás súlyától, a csoport befogadó képességétől, a ren-

delkezésre álló időtől stb. Ami fontos, az a bizonyítás iránti igény felkeltése, a logikai levezetés szüksé-

gességének megértetése. Ennek mikéntjét a helyi tantervre támaszkodva mindig a szaktanárnak kell el-

döntenie, ezért a tantervben a tételek megnevezése mellett nem szerepel utalás a bizonyításra. A fejlesz-

tési cél elérése szempontjából - egy adott tanulói közösség számára - nem feltétlenül a tantervben sze-

replő (nevesített) tételek a legalkalmasabbak bizonyítás bemutatására, gyakorlására. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nemcsak az egyéni igények fi-

gyelembevételét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód meg-

választását, más esetekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. 

Egy adott osztály matematikatanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a 

tananyag megválasztásában a tanulói érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A ma-

tematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanulók gondolkodtató, kreativitást igénylő verseny-

feladatokkal motiválhatók, a humán területen tovább tanulni szándékozók számára érdekesebb 

a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, másoknak a középiskolai matematika 

gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az iskolai könyvtár és az 

elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség megvalósulását. 
 

 

Megjegyzés: 

 

Ebben az osztálytípusban a tanulók többsége várhatóan matematikából EMELT szintet fog választani (11.-12. évf.), ezért célszerű kellő 

hangsúlyt fektetni már az első négy évben is az emelt szintű tananyagra, a tételek bizonyítására. Differenciált foglalkozások keretében a 

legügyesebbeknek lehetőséget kell teremteni, hogy el tudjanak mélyülni a tananyagban, sok gyakorlással nagy eséllyel elérhető, hogy 

valamennyien biztos matematikai alapokkal rendelkezzenek  az érettségihez  ill. a továbbtanuláshoz.  
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A hat évfolyamos gimnázium matematika orientációjú osz-

tályának matematika tanterve 

Óratervi táblázat 

 

7–8. évfolyam 

 

Ez az iskolatípus lehetőséget nyújt arra, hogy pozitív motivációval hozzásegítsünk minden tanulót a matematikai gondolkodás örömének 
megismeréséhez. Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont konstrukciókban gondolkoznak. El-

méleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják értelmezni a világot. Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkal-

mazkodik ezekhez a változásokhoz, illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika kiválóan alkalmas arra, 
hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. Ebben a két évfolyamában mind inkább szükséges matematikai szövegeket értelmezni 

és alkotni. Segítsük, hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek ismereteket szerezni. 

Évfolyam 
7.  8.  9.  10.  11.  12.  

Heti óraszám 4 4 4 4 4  Emelt 2 4 Emelt 2 

Éves óraszám 

/36 hét illetve 

32hét/ 

144 144 144 144 144 72 128 64 

Gondolkodási 

módszerek, 

halmazok, mate-

matikai logika, 

kombinatorika 

14 16 13 14 15  5  

Számelmélet, al-

gebra 
50 44 55 45 50  

lásd ismét-

lés 
 

Függvények, so-

rozatok 
14 24 18 15 10 40 25  

Geometria 44 38 36 46 45 30 30 30 

Valószínűség, 

statisztika 
8 8 8 10 12  

lásd ismét-

lés 
10 

Rendszerező is-

métlés 
6 6 6 6 6  60 21 

Dolgozat, szá-

monkérés 
8 8 8 8 6 2 8 3 
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Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós készség 

felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét számok betűkkel 

való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben az évfolyamokban már komoly 

hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések bizonyításának igénye is kialakuljon. 

A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni különböztetni, azokat helyesen kimondani, 

problémamegoldásban mind többször alkalmazni. A mindennapi élet és a matematika (korosztálynak 

megfelelő) állításainak igaz vagy hamis voltát el kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során foko-

zatosan kialakul az adatok, feltételek adott feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége 

eldöntésének képessége. A tanítás része, hogy a feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, vázla-

totok készüljenek, majd ezek közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a megoldás 

során, és ennek alapján gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos 

szempontok rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során lehetőséget kell teremteni arra, 

hogy esetenként a terveket és a munka szervezését a feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak meg-

felelően módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén szükséges általánosabb eljárási módokat, algorit-

musokat keresni.  
A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban az egyes kompetenciák fejlesztésére. A különböző 

matematikatanítási módszerek minden tananyagrészben segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.  

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az egyetemes kultúra, a magyar tudománytörténet megis-
meréséhez. A gyakorlati élethez kapcsolódó szöveges feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az egészséges 

életmód kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz használatára ösztönöz. A geometriai ismeretek 
elsajátítása közben a tanulók térszemlélete fejlődik, megtanulják az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és 

fejlesztése a rendszerező-képességet erősíti.  

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reáltárgyak felé fordul, ott igé-

nyes feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú továbbtanuláshoz szük-

séges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a matematika, illetve a reáltárgyak 

iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést felkeltő elemmel: matematikatörténeti vonatko-

zással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet ezt az érdeklődést visszaszerezni, másrészt célszerű sok 

olyan feladatot beiktatni, amelyek jól mutatják, hogy az életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb dön-

tést hozhatnak azok, akik jól tudják a matematikát. 

Az alábbi tananyag heti 3 + 1 tanórára készült. Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszá-

mokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül számonkérésre és ismétlésre, rendszerezésre 16-12 órát 

terveztünk. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Összehasonlításhoz, viszonyításhoz szükséges kifejezések értelmezése, haszná-

lata (pl. egyenlő; kisebb; nagyobb; több; kevesebb; legalább; legfeljebb; nem; és; 

vagy; minden, van olyan). Állítások igazságának eldöntése. Igaz és hamis állítá-

sok megfogalmazása. 

Konkrét dolgok adott szempont(ok) szerinti rendezése, rendszerezése. 

Néhány elem kiválasztása, elemek sorba rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az anyanyelv tudatos használata tények és gondolatok megjelenítésére. 

Gondolatok (állítások, feltételezések, választások stb.) világos, érthető szóbeli és 

írásbeli közlése. Egyszerű állítások igazságának eldöntése. Fogalmak, állítások 

logikai kapcsolata. A bizonyítási igény fejlesztése.  

A matematikai bizonyítás előkészítése; ellenpéldák szerepe a cáfolásban. Kom-

munikáció, együttműködés fejlesztése. 

Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. 

Önfejlesztés, önellenőrzés segítése kombinációs készség fejlesztése. 

A digitális technológiák kritikus használatának bevezetése. A matematikai mű-

veltség fontosságának erősítése, pozitív attitűd kialakítása. 
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7. évfolyam   14 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemek halmazokba rendezése, 

adott halmaz elemeinek felsorolása.  

Halmazfogalom szemléletes kialakí-

tása. 

 

Lényeges és lényegtelen információk 

szétválasztása.  

Elemek, adatok szétválogatása két 

szempont szerint: (halmazba tartozó 

vagy nem). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatok, szavak 

hangok rendszerezése. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőlények rendszerezése. 

 

Földrajz: földrészek or-

szágai. 

 

Kémia: anyagok csopor-

tosítása. 

Véges, végtelen halmazok. Természetes számok, egész számok, 

racionális számok elhelyezése halma-

zábrában, számegyenesen. 

 

Sorbarendezés, kiválasztás néhány 

elem esetén. 

Kreativitás az összes lehetőség többféle 

felsorolási módjában.  

Különböző tárgyak, elemek, számok, 

betűk, lehetőségek sorba rendezése, né-

hány elem kiválasztása. 

Különböző események kimeneteli lehe-

tőségeinek számbavétele. 

Informatika: Adattáro-

lás kettes számrend-

szerben (kettes szám-

rendszerbe átírt szá-

mok lehetséges ese-

tei). 

8. évfolyam 16 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazok megadási módjai.   

Véges és végtelen halmazok, inter-

vallumok. 

Végtelen számosság szemléletes fo-

galma. 

Racionális számok, irracionális szá-

mok, valós számok elhelyezése halma-

zábrában, számegyenesen.  

 

Részhalmaz, kiegészítő halmaz, 

unió, metszet, különbség. Alaphal-

maz és komplementer halmaz. 

Részhalmazok száma. 

Szöveges megfogalmazások matemati-

kai modellre fordítása. 

Elnevezések, jelölések megtanulása, 

definíciókra való emlékezés. 

Megosztott figyelem: két, illetve több 

szempont egyidejű követése. 

Biológia-egészségtan: 

egyed alatti szerveződési 

szintek részhalmaz-kap-

csolata. 

 

Informatika: adattárolás 

szerkezete; könyvtári is-

meretek. 

 

Kémia: anyagok csopor-

tosítása. 

A nyelv logikai elemeinek haszná-

lata: az „és”, „vagy”, „ha … akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” kife-

jezések. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesz-

tése a logika megfelelő elemeinek fel-

használásával. Matematikai tartalmú 

szöveg értése, értelmezése. A hétköz-

napi, nem tudományos szövegekben ta-

Magyar nyelv és iroda-

lom: az anyanyelvi kom-

munikáció fejlesztése a 

logika megfelelő elemei-

nek felhasználásával. 
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lálható matematikai információk felfe-

dezése, rendezése a megadott célnak 

megfelelően. 

Egyszerű állítások igazolása, cáfolata 

konkrét példák kapcsán. 

Ének-zene: népdalok 

szövegének vizsgálata a 

logika segítségével. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: kommunikációs 

kompetencia: mások ér-

velésének összefoglalása 

és figyelembevétele. 

Az „akkor és csak akkor” haszná-

lata. 

Tétel és megfordítása. 

Matematikatörténet: 

Eukleidész szerepe a tudomá-

nyosság kialakításában. 
Pólya György: A gondolkodás isko-

lája. 

Konkrét tételek, állítások megfogalma-

zásában a szükséges és az elégséges fel-

tételek megkülönböztetése.  

Matematikai tartalmú szöveg értése, ér-

telmezése. 

Érvelés alkalmazása indoklásokban. 

Adott tétel megfordításának megfogal-

mazása, a megfordítás értelmezése, 

igazságtartalmának eldöntése. 

 

Permutáció (ismétlés nélküli és is-

métléses). 

Számolás faktoriálissal. 

Kombinatorika a mindennapokban: tu-

datos megfigyelés és értelmezés össze-

számlálási és kiválasztási feladatokban. 

A tapasztalatok rögzítése. (Az esetek 

összeszámlálásánál minden esetet meg 

kell találni, de minden esetet csak egy-

szer lehet számításba venni.) 

Rendszerezés gyakorlása. 

Szöveg matematika nyelvre fordí-

tása, matematikai modell készítése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása a 

kombinatorika eszközei-

vel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Véges, végtelen halmaz, intervallum. Részhalmaz, kiegészítő halmaz. Alaphalmaz és 

komplementer halmaz. Unió, metszet, különbség,„és”, „vagy”, „ha … akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” kifejezések. Ismétlés nélküli és ismétléses permutá-

ció. Faktoriális. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 2. Számelmélet, algebra 
Órakeret 

94 óra 

Előzetes tudás 

A racionális számok helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két 

szám összehasonlítása. Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet ese-

tén. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű, konkrét arányossági feladatok megol-

dása következtetéssel. A százalék fogalmának ismerete. 

2, 3, 5, 9, 10, 100-zal való oszthatósági szabály ismerete. Osztó, többszörös közös 

osztó, közös többszörös fogalma.  

Algebrai kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és térfogat 

számítása során. 

Egyszerű elsőfokú egyismeretlenes egyenletek megoldása szabadon választható 

módszerrel. 



 

1347 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. A mennyiségi 

jellemzők kifejezése számokkal, a számok értelmezése a valóság mennyiségeivel. 

A számfogalom elmélyítése. 

Absztrahálás, betűkifejezések használata, egyszerűsítő eljárások megismertetése. 

Szövegben megfogalmazott helyzet, történés megfigyelése, lényeges és lényegte-

len információk szétválasztása. 

Matematikatörténeti érdekességeken keresztül a tantárgyi motiváció erősítése. Di-

gitális technikák használata. 

7. évfolyam   50 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mérés, mértékegység használata, át-

váltás. 

Számolás 10 pozitív egész kitevőjű 

hatványaival. 

Fizika: mértékegységek 

átváltása. 

 

Kémia: atomok száma. 

 

Földrajz: távolság, terü-

let méretének meghatá-

rozása. 

A racionális szám fogalma. 

Racionális számok tizedes tört alakja (vé-

ges, végtelen szakaszos tizedes tör-

tek), példák nem racionális számra. 

Racionális számok néhány tulajdonságá-

nak megismerése. 

Végtelen szakaszos tizedes törtek tulaj-

donságainak vizsgálata, periódus 

meghatározása. 

Fizika: mennyiségek 

megadása, értékegysé-

gek átváltása. 

A négyzetgyök fogalma. Számológép használata. Nagyság-

rendi becslés. 

 

Valós számkör. 

A valós számok és a számegyenes 

kapcsolata. 

Annak belátása, hogy 2  nem racio-

nális szám. 

 

Műveletek a racionális számkörben. 

Műveletek tulajdonságai. 

Matematikatörténet:  

a számfogalom matematikatörténeti 

fejlődése (számok írása, Rhind-papi-

rusz). 

Műveletek gyakorlása a racionális 

számkörben. 

Műveletek tulajdonságainak felis-

merése és alkalmazása. 
A zárójelek, a műveleti sorrend biztos 

alkalmazása. 

Számolási készség erősödése a racio-

nális számkörben (fejben és írásban). 

Eredmények becslése. 

Számológép használata. Helyes és ér-

telmes kerekítés. 

Fizika; kémia: számí-

tások. 

Ellentett, abszolút érték. Reciprok. Fejben történő számolás. Fizika: távolságok meg-

adása, hőmérséklet, hő-

mérsékletváltozás, áram 

feszültség előjeles értel-

mezése. 

Arány, aránypár, arányos osztás. Számológép használata. 

A kapott eredmény helyességének 

vizsgálata. 

Földrajz: térképek mé-

retarányainak értelme-

zése. 
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Arányos osztás a mindennapi életben: 

részekre osztás. 

Egyenes és fordított arányosság. Megfelelő modell keresése szöveges 

feladatokhoz. 

Mérési eredmények és a kerekítés 

kapcsolata. A számolandó eredmény 

becslése. 

Fizika; kémia: ará-

nyossági számítások 

felhasználása feladat-

megoldásokban. 

Százalékszámítási, kamatszámítási 

feladatok.  

Következtetés. 

Takarékossági, gazdaságossági szá-

mítások. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pénzeszközök 

takarékos, gazdaságos 

felhasználása, kamatszá-

mítás. 

 

Földrajz: népességválto-

zás. 

A növekedés és csökkenés kifejezése 

százalékkal („mihez viszonyítunk?”). 

Szöveges számítási feladatok megol-

dása a mindennapokból: százalékszá-

mítás (pl. megtakarítás, kölcsön, ár-

emelés, árleszállítás, élelmiszerek 

százalékos összetétele). 

Gondolatmenet lejegyzése (megol-

dási terv). 

Számológép használata. 

Értelmes kerekítés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos élel-

miszer-választás, pénz-

kezelés. 

Pozitív egész kitevőjű hatvány fo-

galma, azonosságai. 

A hatvány, hatványozás fogalmának 

elmélyítése. 

 

Osztó, többszörös fogalma, osztási 

maradékok. Oszthatóság fogalma, 

alaptulajdonságok. Oszthatósági sza-

bályok (4; 8; 25) ismerete. 

Oszthatósági szabályok rendszere-

zése. 

Összetett oszthatósági szabályok. 
Számelmélet szerepe a kódolásban, 

titkosításban.  

Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása. Követ-

keztetések. 

Tanulói együttműködésben részvétel. 

 

Prímszám, összetett szám fogalma. 

Számok prímtényezős felbontása. A 

számelmélet alaptétele. 

Legnagyobb közös osztó, legkisebb 

közös többszörös, relatív prímek. 

 

Matematikatörténeti és számelméleti 

érdekességek 

(pl. végtelen sok prímszám létezik, 

tökéletes számok, barátságos számok,  

Eukleidész, Mersenne, Euler, Fermat) 

Hatványok, hatványazonosságok 

használata. 

Gondolkodás fejlesztése számel-

méleti alapú matematikai játéko-

kon keresztül. 

 

Nulla és negatív egész kitevőjű hat-

vány fogalma, a hatványozás azonos-

ságai.  

Permanencia-elv bemutatása konkrét 

számokkal. 

A bizonyítási igény. fejlesztése 
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Számok normálalakja. 

Számolás normálalakkal írásban és 

számológép segítségével. 

A természettudományokban és a tár-

sadalomban előforduló nagy és kis 

mennyiségekkel történő számolás.  

Fizika; kémia; földrajz; 

biológia-egészségtan: 

Tér, idő, nagyságrendek. 

Méretek és nagyságren-

dek becslése és számítása 

az atomok méreteitől az 

ismert világ méretéig. 

Az algebrai egész kifejezés fogalma. 

Egytagú, többtagú egynemű kifejezés 

fogalma. 

Elnevezések, jelölések megértése, 

rögzítése, definíciókra való emléke-

zés. Egyszerű szimbólumok megér-

tése és alkalmazása a matematikában. 

Betűk használata szöveges feladatok 

általánosításánál. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, leírása 

a matematika nyelvén. 

Algebrai egész kifejezések átalakítása 

(egytagúak szorzása, egytagú szor-

zása többtagúval), helyettesítési érté-

keinek kiszámítása. 

Matematikatörténet:  

az algebra kezdetei, az arab matema-

tika. 

Többtagú szorzása többtagúval, ösz-

szevonás. 

Műveletek biztos elvégzése, törekvés 

a pontos, precíz munkára. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: Képletek 

átalakítása. A képlet ért-

elme, jelentősége. He-

lyettesítési érték kiszá-

mítása képlet alapján. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldása követ-

keztetéssel, mérlegelvvel. 

Az alaphalmaz szerepének vizsgálata. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Egyszerű szöveges feladatok. 

 

Algoritmus használata, begyakorlása 

a megoldás során. 

Az egyenlőtlenségek és a negatív 

számmal történő szorzás és osztás 

kapcsolata. 

Az ellenőrzés fontossága. 

Megoldáshalmaz ábrázolása szám-

egyenesen. 

 

8. évfolyam  44 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Oszthatósági feladatok nevezetes 

azonosságokkal. 

A bizonyítási igény kialakításaoszt-

hatósági feladatokban. 

Érvelés képességének fejlesztése. 

A matematikai próbálkozás, sej-

tés, cáfolat, bizonyítás láncolatá-

nak bemutatása egy-egy számel-

méleti probléma megoldásánál. 

 

Számrendszerek. 

Átváltás tízes számrendszerre más 

alapú számrendszerből. 

Matematikatörténet:  

Neumann János. Matematikatörténet: 

12-es, 60-as számrendszer. 

A helyi értékes írásmód lényegé-

nek megértése.  

Informatika: a kettes 

számrendszer használata. 

Hatványozás azonosságainak alkal-

mazása egész kitevőre. 

Permanencia-elv bemutatása konkrét 

számokkal. 

A bizonyítási igény fejlesztése 
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Számolás normálalakkal írásban és 

számológép segítségével. 
A természettudományokban és a tár-

sadalomban előforduló nagy és kis 

mennyiségekkel történő számolás.  

Fizika; kémia; földrajz; 

biológia-egészségtan: 

Tér, idő, nagyságrendek. 

Méretek és nagyságren-

dek becslése és számítása 

az atomok méreteitől az 

ismert világ méretéig. 

Nevezetes azonosságok: 

 2ba   összeg alakja, 
22 ba   

szorzat alakja. 

Kreativitás többféle bizonyítási mód-

szer alkalmazása során. Az algebra és 

geometria összekapcsolása az azo-

nosságok igazolásánál. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Szorzattá alakítás kiemeléssel, neve-

zetes azonosságok alkalmazásával. 

Teljes négyzetté alakítás. 

A tanult azonosságok felhasználása.  

Elsőfokúra visszavezethető egyenle-

tek, egyenlőtlenségek megoldása ne-

vezetes azonosságok, szorzattá alakí-

tás felhasználásával. 

A tanult algebrai átalakítások beépí-

tése a megoldásba. 

 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenlet-

rendszerek megoldási módszerei. 

Különböző algebrai módszerek alkal-

mazása ugyanarra a problémára (be-

helyettesítő módszer, ellentett együtt-

hatók módszere). 

 

Elsőfokú egyenletre, egyenletrend-

szerre vezető szöveges feladatok. 

A mindennapokhoz kapcsolódó prob-

lémák megértése, a megoldást segítő 

ábra elkészítése. 

Matematikai modellalkotás (egyenlet, 

illetve egyenletrendszer felírása); a 

megoldás ellenőrzése, a gyakorlati 

feladat megoldásának összevetése a 

valósággal (lehetséges-e?). 

Fizika: mozgások, erő-

törvények. 

 

Kémia: számítások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám, valós szám, négyzetgyök. Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Arány, aránypár, arányos osztás. Egyenes és fordított arányosság. 

Hatvány. Normálalak. Prímszám, összetett szám. Számok prímtényezős felbontása, 

relatív prímek. 

Algebrai egész kifejezés, egytagú, többtagú. Legnagyobb közös osztó, legkisebb kö-

zös többszörös. 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség. Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer. Azonosság. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, sorozatok 

Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás 

Helymeghatározás gyakorlati szituációkban, konkrét esetekben. 

Számegyenes, számintervallumok ábrázolása, leolvasása ábráról. 

Pont koordinátáinak ismerete Descartes-féle koordináta-rendszerben. 

Sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályfelismerés. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-mo-

dell), vizsgálat a grafikon alapján. Számítógép bevonása a függvények ábrázolá-

sába, vizsgálatába. Tudatos megfigyelés tulajdonságok és kapcsolatok szerint. 

Lineáris folyamatok, a meredekség jelentésének megértetése. 

7. évfolyam 14 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hozzárendelések fajtái. 

Alapfogalmak. 

A függvény fogalma, elemi tulaj-

donságai (értelmezési tartomány, 

szélsőérték, zérushely, növekedés, 

fogyás, értékkészlet). 

Konkrét függvények elemzése a grafi-

konjuk alapján.  

Számítógép használata a függvények 

vizsgálatára  

Fizika; biológia-egész-

ségtan; kémia; földrajz: 

függvényekkel leírható 

folyamatok. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

A lineáris függvény, lineáris kap-

csolatok. 

A lineáris függvények tulajdonsá-

gai. 

Az egyenes arányosság.  

Időben lejátszódó történések megfi-

gyelése, a változás megfogalmazása. 

Táblázatok készítése adott szabálynak, 

összefüggésnek megfelelően.  

Lineáris kapcsolatok vizsgálata a hét-

köznapokban. 

Fizika: a sebesség és az 

út-idő grafikon kapcso-

lata; az ellenállás és a fe-

szültség-áramerősség 

grafikon kapcsolata. 

A lineáris függvény grafikonjának 

meredeksége, ennek jelentése lineá-

ris kapcsolatokban. 

Lineáris függvény ábrázolása para-

méterei alapján. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsola-

tok felfedeztetése. Számítógép haszná-

lata a lineáris folyamat megjelenítésé-

ben. 

 

8. évfolyam 24 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az abszolútérték-függvény. 

Az bxx  , illetve cxx   

függvény grafikonja és tulajdonsá-

gai. 

Számítógép használata a függvények 

ábrázolására. 

Ismeretek felidézése (függvénytu-

lajdonságok). 

 

A másodfokú függvény. 

Az  2bxx  , illetve az 

cxx 2  függvény grafikonja 

és tulajdonságai. 

Számítógép használata a függvények 

ábrázolására. 

Fizika: a gyorsuló moz-

gás út-idő grafikonja. 

A fordított arányosság függvénye. 

x

a
x  ( 0ax ) grafikonja, tulaj-

donságai. 

Számítógép használata. Fizika: adott távolság 

esetén a sebesség és az 

idő, adott tömeg esetén a 

sűrűség és a térfogat. 

 

Informatika: számítógé-

pes program az ábrázolás-

hoz. 

Gyakorlati problémák függvé-

nyekre. 
Példák a gyakorlati életből, min-

dennapjainkból. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 
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Technika, életvitel és gya-

korlat: valós folyamatok 

a mindennapi életben. 

 

Biológia-egészségtan; fi-

zika; kémia: mérési ered-

mények kiértékelése gra-

fikonok alapján. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafi-

kus megoldása. 

Matematikatörténet: René Descar-

tes. 

A tanult ismeretek alkalmazása új 

helyzetben. 

 

Sorozatok vizsgálata. 

A sorozat, mint speciális függvény. 

Matematikatörténet: háromszög-

számok, négyzetszámok. 

Sorozatok néhány jellemzőjének vizs-

gálata (növekedés, csökkenés). 

Néhány elemével adott sorozathoz sza-

bályok keresése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, függvény. Értelmezési tartomány, szélsőérték, zérushely, növekedés, fo-

gyás, értékkészlet. Lineáris függvény, lineáris kapcsolat, meredekség. Abszolútérték-

függvény, másodfokú függvény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

82 óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány.  

A tengelyes tükrözés. Tengelyesen szimmetrikus alakzatok.  

Körző, vonalzó és a szögmérő használata. Szögmásolás, szögfelezés, szakaszfe-

lező merőleges szerkesztése.  

Háromszögek, négyszögek csoportosítása. Háromszög, négyszög belső és külső 

szögeinek összegére vonatkozó ismeretek. Háromszögek, négyszögek kerületé-

nek kiszámítása.  

Téglatest felszíne és térfogata konkrét esetekben. 

A térfogat és űrtartalom mértékegységeinek átváltása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Tájékozódás a síkban és a térben. Valós probléma geometriai modelljének meg-

alkotása. A matematika tanulási módszereinek továbbfejlesztése. 

Tömör, de pontos, szabatos kifejezőkészség fejlesztése. A szaknyelv minél pontosabb 

használata írásban is. Jelek, jelölések, megállapodások megjegyzése. 

Megfigyelőképesség, vizuális képzelet fejlesztése (képzeletben történő mozgatás, átdara-

bolás, szétvágás). Képi emlékezés, ismeretek felidézése. 

A szerkesztéshez szükséges eszközök célszerű használata. A pontosság igényé-

nek fejlesztése. 

A transzformációs szemlélet továbbfejlesztése. Geometriai modell készítése.  

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciájának fej-

lesztése. 

Digitális technikák felhasználása a feldolgozás során. 
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7. évfolyam 44 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szögpárok (egyállású szögek, váltó-

szögek, kiegészítő szögek, merőle-

ges szárú szögek, pótszögek). 

A tanult szögpárok felismerése, meg-

nevezése és ábrákon való bejelölése. 

 

A háromszög belső és külső szögei-

nek összege. 

Matematikatörténet:  

Bolyai Farkas, Bolyai János.  

Tételek megfogalmazása megfigyelés 

és az eddig tanult ismeretek alapján. 
 

Háromszög-egyenlőtlenség. Diszkusszió a háromszögek szerkesz-

tésénél. 

 

A négyszögek belső szögeinek ösz-

szege. 

Tételek megfogalmazása megfigyelés 

és az eddig tanult ismeretek alapján. 

 

A tanult négyszögek áttekintése. 

Paralelogramma, rombusz tulajdonsá-

gai. 

A régebbi ismeretek mozgósítása.  

A tanult speciális négyszögek ma-

gassága. 

A definíciók és tételek pontos isme-

rete, alkalmazása. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata (geo-

metriai szerkesztőprogram). 

Sokszögek. 

Konvex sokszögek átlóinak száma, 

belső és külső szögeinek összege. 

Háromszög-tulajdonságok alkalma-

zása. 

Vizuális kultúra: Vasarely művé-

szete. 

Szabályos sokszögek és tulajdonsá-

gai. 
Szimmetriaviszonyok áttekintése.  

A kör és részei, érintői. A fogalmak pontos ismerete. Vizuális kultúra: építészeti for-

mák. 

Háromszög-, négyzet- és téglalap 

alapú egyenes hasábok és a forgás-

henger hálója, tulajdonságai. 

 

Elképzelt és valóságos testek tulajdon-

ságainak felismerése, megfogalma-

zása, különböző hálók készítése konk-

rét esetekben. 

Természetismeret: tárgyak alakja, 

a tanult testek felismerése. 

 

Vizuális kultúra: axonometri-

kus testábrázolás. 

Tengelyes és középpontos tükrözés. 

A transzformáció tulajdonságai, 

alakzat képének szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. 

Vizuális kultúra: művészeti al-

kotások megfigyelése a tanult 

transzformációk segítségével. 

Tengelyes és középpontosan szim-

metrikus alakzatok a síkban. 

Tengelyes és középpontosan szimmetrikus 

alakzatok keresése a természetben, művé-

szeti alkotásokban, a közvetlen környezet-

ben (pl.Penrose, Escher, Vasarely). 

Gondolkodás fejlesztése szimmetrián ala-

puló játékokon keresztül. 

Vizuális kultúra: festmények 

geometriai alakzatai. 

Eltolás a síkban. Egyszerű alakzatok eltolt képének 

megszerkesztése. 

 

Pont körüli forgatás tulajdonságai 

és szerkesztési eljárások elsajátí-

tása. Forgásszimmetria 

Egyszerű geometriai alakzatok adott 

pont körüli elforgatásának megszer-

kesztése. 

Földrajz: bolygók tengely körüli 

forgása, keringés a Nap körül. 
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Az egybevágóság szemléletes fo-

galma, a háromszögek egybevágó-

ságának esetei. 

Geometriai állítások igazolása konkrét 

feladatokban az egybevágóság alap-

eseteinek felhasználásával. 

 

Nevezetes szögek szerkesztése. 

Szögfelezés és szögmásolás. 

Háromszögek szerkesztése.  

Négyszögek szerkesztése. 

Kör érintőinek szerkesztése. 

Szerkesztési eljárások feladatokban. 

Szerkesztési terv készítése. Vázlatké-

szítés. A szerkesztés menetének le-

írása.  

Pontos, esztétikus munkára. nevelés. 

Informatika: szerkesztési progra-

mok használata. 

Háromszögek, négyszögek és a kör 

kerülete, területe. 

Egyenes hasábok és a fogáshenge-

rek felszíne, térfogata 

A terület meghatározása átdarabolás-

sal. 

A kör kerületének közelítése méréssel. 

Számítógépes animáció használata az 

egyes területképletekhez. 

Technika, életvitel és gyakorlat: a 

hétköznapi problémák területtel 

kapcsolatos számításai (lefedések, 

szabászat, földmérés). 

8. évfolyam 38 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ponthalmazok: 

 Adott térelemtől adott távol-

ságra levő pontok a síkban. 

 Két térelemtől egyenlő távol-

ságra levő pontok a síkban. 

Néhány eset vizsgálata térben is. 

Szerkesztések elvégzése. 

Törekvés a pontos, precíz munkára. 
 

Háromszögek nevezetes vonalai, 

pontjai, körei (magasságvonal, 

szögfelező, oldalfelező merőleges, 

középvonal, súlyvonal definíciója, 

tulajdonságai; magasságpont, súly-

pont, háromszög köré és beírt kör 

középpontja, sugara). 

Matematikatörténet: 

például azEuler-egyenes, Feuer-

bach-kör bemutatása (interaktív 

szerkesztőprogrammal). 

Ismeretek mozgósítása, rendszerezése 

problémamegoldás érdekében. 

Fizika: alakzatok súlypontja. 

 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata (geo-

metriai szerkesztőprogram). 

A tanult speciális négyszögek  kö-

zépvonala. 

A definíciók és tételek pontos isme-

rete, alkalmazása. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata (geo-

metriai szerkesztőprogram). 

Pitagorasz tétele. 

Thalész tétele. 

Matematikatörténet: Pitagorasz és 

Thalész élete és munkássága. 

A tételek felhasználása indoklást 

igénylő feladatokban.  

Számításos feladatok megoldása.  

Állítás és megfordításának gyakorlása.  

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós program használata. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: Pitagorasz és 

kora. 

Középpontos nagyítás és kicsinyítés 

szerkesztése konkrét arányokkal. 

Szakasz arányos osztásának szer-

kesztése. 

A középpontos nagyítás, kicsinyítés 

felismerése hétköznapi szituációkban. 

Földrajz: térképészeti ismeretek. 
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Háromszögek nevezetes vonalai-

nak, pontjainak és köreinek szer-

kesztése. 

Nevezetes vonalak és pontok változá-

sának dinamikus szemléltetése számí-

tógépes szerkesztési program segítség-

ével. 

Informatika: egy szerkesztési 

program felhasználói szintű isme-

rete. 

A vektor fogalma.  

Vektorok összege, különbsége és 

szorzása számmal. 

Vektorok összegének, különbségé-

nek és számmal való szorzásának 

szerkesztése. 

Vektor felbontása összetevőire. 

A vektorműveletek tulajdonságai. 

A szerkesztési eljárások előnyeinek és 

hátrányainak felismerése. 

Műveletek tulajdonságainak vizsgálata 

szerkesztések elvégzése után. 

Fizika: elmozdulás, erő, sebesség. 

A forgáskúp és a gúla hálója, tulaj-

donságai, felszíne és térfogata 

A gömb felszíne és térfogata 

Gyakorlati feladatok megoldása.  Kémia: tárolóedények térfogata. 

 

Fizika: testek térfogata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szögpár. Háromszög, négyszög, sokszög, kör. 

Egybevágósági transzformáció. Középpontos nagyítás és kicsinyítés. Paralelogramma, rom-

busz. 

A vektor, vektorműveletek. 

Háromszögek nevezetes vonalai, pontjai, körei.  

Háromszög-, négyzet-, téglalapalapú egyenes hasáb, forgáshenger, forgáskúp, gúla, gömb. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika Órakeret 16 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olva-

sása. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A világ megismerésének igénye. Valószínűségi, statisztikai szemlélet fejlesztése. 

Jártasság kialakítása az adatok rendszerezésében, kezelésében. Tapasztalatszerzés 

újabb kísérletekkel, kiértékelés, következtetések. Diagram készítése, olvasása. 

Együttműködés képességének fejlesztése. 

Táblázat értelmezése, számítógépes táblázatkezelő használata az adatok rendezé-

sében, értékelésében. Az esély és a relatív gyakoriság fogalmának kialakítása. 

7. évfolyam 8 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, grafiko-

nok készítése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó ada-

tok rendszerezett gyűjtése, ezek alap-

ján értelmes grafikonok készítése. 

Tendenciák leolvasása, várható esemé-

nyek megfogalmazása. 

Informatika: az adatok áb-

rázolására alkalmas prog-

ram. 

 

Biológia-egészségtan: ge-

netika. 

Adathalmazok elemzése (módusz, 

medián, átlag) és értelmezése, áb-

rázolásuk.  

A napi sajtóból, internetről, tapaszta-

latból különböző grafikonok keresése, 

elemzése. 

Adatok gyűjtése különböző témákhoz 

kapcsolódóan, ezekből középértékek 

meghatározása. 

Földrajz: statisztikai ada-

tok jellemzése (átlagos 

népsűrűség, országok kü-

lönböző szempont szerinti 

rangsorai). 

Informatika: statisztikai 

adatelemzés. 

8. évfolyam 8 óra   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek vég-

zése, gyakorisági táblázat ké-

szítése. 
A relatív gyakoriság fogalma, ki-

számítása. 

Matematikatörténet: érdekességek 

a valószínűség számítás fejlődésé-

ről. 

Tudatos megfigyelés.  

A tapasztalatok rögzítése.  

 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

A kombinatorikus valószínűség 

szemléletes fogalma. 

Különböző élethelyzetek eseményeit 

vizsgálva az adott feltételeknek eleget 

tevő összes lehetőség meghatározása 

és ezen belül az adott szempontok sze-

rinti összes jó lehetőség kiválasztása. 

Valószínűségi gondolkodás fejlesz-

tése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatsokaság, diagram, módusz, medián, átlag. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 

7. évfolyam 

 Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése; 

számhalmazok ismerete. A tanulók képesek elemeket halmazba rendezni több 

szempont alapján. 

 Szövegértelmezés 

 Egyszerű sorba rakási és kiválasztási feladatok megoldása 

8. évfolyam 

 A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok megoldása során. 

Egyszerű állítások igazságának eldöntése, tagadás. 

 Gondolatok (állítások, feltételezések, indoklások) világos, érthető szóbeli és 

írásbeli közlése. Egyre pontosabb szövegértelmezés. 

 Halmazműveletek ismerete, tudatos alkalmazása feladatokban 

 Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban. Szisztematikus összeszámlálással az összes lehető-

ség megadása. 

 Fagráfok használata feladatok megoldásánál. 

 A bizonyítás iránti igény kialakulása. 

 

Számelmélet, algebra 

 

7. évfolyam 

– Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zá-

rójelezésre vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. 

– Műveletek egész kitevőjű hatványokkal, a hatványozás azonosságainak hasz-

nálata feladatmegoldásban. Normálalak használata a számok egyszerűbb írá-

sára, számolás normálalakkal. 

– A négyzetgyökvonás műveletének használata geometriai feladatoknál 
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– Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása matematikai és 

hétköznapi feladatokban. A mindennapjainkhoz kapcsolódó százalékszámítási 

feladatok megoldása. 

– Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók ismerete, egyszerű oszthatósági 

problémák vizsgálata. 

– A tanulók tisztában vannak a százalékszámítás alapfogalmaival, értik a tanult 

összefüggéseket, tudják alkalmazni ismereteiket a feladatmegoldások során. 

– Algebrai kifejezések (műveletek, értelmezési tartomány) 

– Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása, egyszerű szöveges felada-

tok 

8. évfolyam 

– A tanulók célszerűen tudják használni a betűkifejezéseket (algebrai egész ki-

fejezések) és az azokkal tanult műveleteket matematikai, hétköznapi, termé-

szettudományi problémák megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, 

egyenletek megoldása, képletek értelmezése). 

– Elsőfokú, egy-; kétismeretlenes egyenlet, illetve egyenletrendszer megoldási 

módszereinek ismerete. Szöveges gyakorlati problémák megoldása a megta-

nult egyenlet-megoldási módszerekkel. Egyismeretlenes egyenlőtlenség meg-

oldása. 

– A számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

 

Függvények, sorozatok 

7. évfolyam 

– Függvények megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

– A lineáris függvény, példák nem lineáris függvényekre. 

– Egyenes és fordított arányosság grafikonja 

8. évfolyam 

– A lineáris függvény 

– Az abszolútérték-függvény, a másodfokú függvény, a törtfüggvények ismerete 

(tulajdonságok, grafikon).”Érdekes” függvények( egészrész, törtrész, előjel 

függvény) 

– Függvénytranszformációk végrehajtása. 

– Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alap-

ján, függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

– Sorozatok folytatása adott szabály szerint. Sorozatok néhány jellemzőjének 

vizsgálata. 

– Az egyenes és fordított arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kap-

csolatokról tanultak alkalmazása természettudományos feladatokban is.  

– Grafikonok elemzése a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafi-

konokról adatokat leolvasása 

 

Geometria 

7. évfolyam 

– A tanuló a geometriai ismeretek segítségével képes jó ábrákat készíteni, pontos 

szerkesztéseket végezni. 

– Háromszögek szögei és oldalai közötti összefüggések ismerete és alkalmazása. 

Négyszögek belső és külső szögeire vonatkozó összefüggések ismerete. 

– Háromszögszerkesztések lépéseinek leírása, a szerkesztési lépések elvégzése. 

– Egybevágósági transzformációk felismerése, tulajdonságainak ismerete. Szer-

kesztések elvégzése (tengelyes és középpontos tükrözés, pont körüli elforga-

tás, eltolás). 

– Szimmetrikus alakzatok tulajdonságainak ismerete és felhasználása geometriai 

feladatok megoldásánál. 
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– A négyszögek több szempont szerinti összehasonlítása, csoportosítása, tulaj-

donságainak ismerete (oldalak párhuzamossága, egyenlősége, szimmetria). 

– Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a jel-

lemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, 

illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása. Háromszögek, 

négyszögek területének kiszámítása. Háromszög és négyszög alapú egyenes 

hasábok valamint a forgáshenger felismerése, jellemzése, felszíne és térfogata. 

 

 

8. évfolyam 

– Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek meghatározása, 

megszerkesztése. 

– Középpontos kicsinyítés és nagyítás elvégzése. 

– A Pitagorasz-tétel és Thalész-tétel ismerete és alkalmazása. 

– A vektor fogalmának és a vektorokkal végzett műveleteknek az ismerete: vek-

torok összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor felbontása. 

– A gúla, forgáskúp, a gömb felismerése, felszíne, térfogata. 

– A tanuló képes térbeli alakzatok axonometrikus képét felvázolni, és ennek se-

gítségével sikeresen old meg problémákat.  

 

 

Valószínűség, statisztika 

7. évfolyam 

– Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és 

relatív gyakoriságának kiszámítása. 

– Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 

8. évfolyam 

– Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának meghatározása, értelme-

zése. 

– A véletlen jelenségek tudatos megfigyelése, tapasztalatok levonása, ezek alap-

ján a valószínűségi szemlélet fejlődése. 

– Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, gyakoriságok, 

relatív gyakoriságok meghatározása 

– Konkrét feladatok kapcsán a tanuló érti az esély, a valószínűség fogalmát, fel-

ismeri a biztos és a lehetetlen eseményt. 

– Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban 

– A tanulónak van némi rálátása a legnagyobb matematikusok munkásságára, a 

magyar matematikusok eredményeire. 
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9–10. évfolyam 

 

A hat évfolyamos gimnázium második szakaszában a szemlélet alapján, a tevékenységeken, felfedezte-

téseken keresztül korábban kialakított fogalmak pontos definiálására, az összefüggések felismerésére, 

modellek készítésére kell helyezni a fő hangsúlyt. Szükséges a matematika alkalmazási területeinek 

széles körű bemutatása a matematikán belüli problémák megoldásában, illetve más tudományok segítő-

jeként való közreműködésben. Ezekben az években erősödik a tanulók önismerete, és megfelelő képes-

ségfejlesztéssel és módszertani változatossággal mind több tanulóban kialakulhat a matematika, illetve 

a természettudomány valamely ága iránti érdeklődés. 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az ismert-

szerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, és az 

ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. Ezeken az évfolyamokon a fogalmak definiálásán, 

az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási 

lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos 

feldolgozás alapvető módszereivel. (Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állí-

tások, új sejtések, állítások megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt 

kérdések felsorolása, a következmények elemzése.)  

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai alapú 

játékok. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon alapuló számjá-

tékokat, és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni akarnak, ezért természetes mó-

don elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket 

végeznek, amilyeneket hagyományos feladatokkal nem tudnánk elérni. A matematikatanításnak ebben 

a szakaszában sok érdekes matematikatörténeti vonatkozással lehet közelebb hozni a tanulókhoz a tan-

tárgyat. A témakör egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját. A geomet-

ria egyes területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve 

világossá tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az ezekre a té-

mákra fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló motiváció miatt.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a min-

dennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú feladatokkal, számos 

geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális megoldásokat ke-

resni. 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen követelmény, 

hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kuta-

tómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint a geometriai 

és egyéb matematikai programok használata is. A számítógép által nyújtott határtalan lehetőségeket ké-

pesek legyenek felismerni, és hatékonyan felhasználni. Fontos célkitűzés, hogy a feladatmegoldások 

közben a számológépet segédeszközként tudják használni.  

Ebben az életkori szakaszban már elvárható, hogy a tanulók a leírt szöveget pontosan megértsék, 

a gondolataikat igyekezzenek szabatosan kifejteni. A matematikai gondolkodásmód fejlődésével egyre 

magabiztosabban képesek véleményt nyilvánítani, érvelni, mások gondolatait megérteni.  

Az alábbi tananyag heti 3 + 1 tanórára készült. Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszá-

mokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül számonkérésre és ismétlésre, rendszerezésre 16-12 órát 

terveztünk. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, matematikai logika, kombinato-

rika 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 
Egyes matematikai szakkifejezések ismerete. Sorbarendezés, kiválasztás. Permu-

táció, faktoriális. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció, együttműködés fejlesztése. Igaz és hamis állítások megkülönböz-

tetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Önfej-
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lesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség fej-

lesztése. Nyitottság és önbizalom kialakítása az új, a kombinatorikus gondolkodás 

megismeréséhez. 

9. évfolyam 13 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Tétel kimondása, bizonyítása (di-

rekt, indirekt). 
Matematikai tartalmú szöveg ér-

tése, értelmezése. A köznyelvi kö-

tőszavak és a matematikai logiká-

ban használt kifejezések jelentés-

tartalmának kapcsolata.folyamatos 

mindkét évfolyamon 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatok, szavak, 

hangok rendszerezése. 

Egyszerű sorbarendezési és kivá-

lasztási feladatok. 

Logikai szita 

 

Szétválogatás különböző szempontok 

szerint. 

 

10. évfolyam  14 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Skatulyaelv. Szétválogatás különböző szempon-

tok szerint, e szempontok egyidejű 

követése. 

 

Permutáció (ismétlés nélküli, ismét-

léses, ciklikus). 

Variáció (ismétlés nélküli és ismét-

léses). 

Kombináció (ismétlés nélküli). 
Binomiális együttható jelentése, ki-

számítása. 

Matematikatörténet: Pascal. 

Szöveg matematikai nyelvre fordítása, 

kombinatorikus modell készítése, 

kombinatorikus gondolkodás. 

Esetfelsorolás, érvelés, a szempontok 

és a feltételek állandósága, illetve vál-

toztatása. 

A problémához leginkább illő megol-

dási mód kiválasztása. A szakszerű, 

szabatos indoklás megkövetelése.  

Technika, életvitel és gya-

korlat: feladatok a család-

ban, munkamegosztás le-

hetősége a családon belül. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: periodicitás, is-

métlődés és kombinato-

rika mint szervezőelv 

poetizált szövegekben.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Variáció, kombináció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

100 óra 

Előzetes tudás 

Hatványozás és azonosságai, normálalak, zárójelhasználat, műveletek sor-

rendje, kiemelés, nevezetes azonosságok, mértékegység-átváltás, négyzet-

gyök fogalma. Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

megoldása. Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), 

megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakezelési 

és –megoldási készség fejlesztése. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete. Sza-

bályok betartása, tanultak alkalmazása. A megoldási módszer önálló kiválasztási ké-

pességének kialakítása. Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, 

a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellen-
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őrzés igényének erősítése. A problémához illő számítási mód kiválasztása, ered-

mény kerekítése a tartalomnak megfelelően. Alkotás öntevékenyen, saját tervek sze-

rint; alkotás adott feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

9. évfolyam 55 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek egész algebrai kifejezések-

kel, nevezetes azonosságok: 

  333
; baba  . 

Korábbi ismeretek felidézése, mód-

szerekre való emlékezés. 

Fizika: mozgások le-

írása. 

Polinom fogalma, adott helyen vett he-

lyettesítési értéke. 

Jelek szerepe, alkotása, használata. 

Különféle alakú, de azonos értelmű ki-

fejezések értelmezése, absztrahálás, 

konkretizálás, általánosítás. 

Fizika: helyettesítési ér-

ték kiszámítása adott 

képlet szerint. 

Algebrai törtkifejezések értelmezési 

tartományának meghatározása. 

Műveletek algebrai törtekkel (össze-

adás,kivonás,szorzás,osztás). 

Analógiás gondolkodás alkalmazása. Fizika: számítási felada-

tok elvégzése. 

Négyzetgyökös betűkifejezések értel-

mezési tartományának vizsgálata. 

Négyzetgyökvonás azonosságai. 

Algebrai átalakítások négyzetgyököt 

tartalmazó kifejezésekkel. 

Kifejezések egyszerűbb alakra hozása, 

algoritmusok alkalmazása, megfordí-

tása. 

Fizika: négyzetgyökkel 

felírt képletek haszná-

lata (fonálinga, rezgés-

idő). 

Az n-edik gyök fogalma és azonossá-

gai. 

Fogalmak módosulása újabb tapaszta-

latok, ismeretek szerint; egy-egy foga-

lom újabb fogalommá bővítése. 

Számológép használata. 

Fizika: atomfizika 

(bomlástörvény, aktivi-

tás). 

Számrendszerek. 

Átírás tízes számrendszerből más alapú 

számrendszerbe.  

Matematikatörténet: Neumann János. 

Számrendszeres gondolkodás, átkódo-

lás másik modellbe. 

Informatika: a kettes és a 

16-os számrendszer, az 

adattárolás egységei, 

gép és ember kapcsolata. 

Egyismeretlenes egyenletek megol-

dása különböző módszerek segítségé-

vel: mérlegelv, szorzattá alakítás, értel-

mezési tartomány vizsgálat, értékkész-

let-vizsgálat, grafikus megoldás. 

Algoritmusok használata. Kémia: az oldatok ösz-

szetételével kapcsolatos 

számítások: hígítás, tö-

ményítés, keverés. 

 

Fizika: egyenletmegol-

dás a kinematikában és a 

dinamikában.  

Törtes egyenletek. Ismeretek felidézése, alkalmazása.  

Egy és két abszolút értéket tartalmazó 

egyenletek. 

Definíciókra való emlékezés. Fizika: a mérés hibája. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenlet-

rendszer megoldása új ismeretlen be-

vezetésével. 

Egyenletrendszerre vezető szöveges 

feladatok. 

A szöveg matematikai modellezése, az 

ellenőrzés elvégzése. 

A kapott eredmény értelmezése, való-

ságtartalmának vizsgálata. 

Fizika: kinematika, di-

namika. 

10. évfolyam 45 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Teljes négyzetté alakítás. 

 

Megoldások keresése többféle úton.  

A másodfokú egyenlet megoldása, a 

megoldóképlet. 

A megoldóképlet készségszintű hasz-

nálata.  

Algoritmus keresése, általánosítás. 

A megismert gondolatmenet panelként 

való felhasználása. 

Számológép használata. 

Fizika: gyorsuló moz-

gás. 

Diszkrimináns fogalma, vizsgálata. Diszkusszió.  

A gyöktényezős alak, másodfokú poli-

nom szorzattá alakítása, törtkifejezé-

sek egyszerűsítése. 

Egyszerűsítő eljárások kifejlesztése: új 

ismeretlen bevezetése, szorzattá alakí-

tás. 

 

Gyökök és együtthatók közötti össze-

függések. 

A gyöktényezős alak és az együtthatók 

közötti kapcsolat megfigyelése, meg-

értése. 

 

Másodfokúra visszavezethető egy-

szerű magasabb fokú egyenlet megol-

dása. 

Matematikatörténet: magasabb fokú 

egyenletek megoldhatósága. 

Ismeretek felidézése, alkalmazása.  

Másodfokú egyenletre vezető szöveges 

feladatok. 

Modellalkotás, a megoldás szövegben 

történő ellenőrzése, összevetése a való-

sággal.  

 

Másodfokú egyenlőtlenség. A másodfokú függvény eszközjellegű 

alkalmazása. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Szélsőérték feladatok megoldása teljes 

négyzetté alakítással. 

Szöveges feladatokban előforduló ma-

ximum-minimum helyek és értékek 

megállapításához szükséges eljárás ki-

dolgozása, megértése. 

Fizika: mozgások. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egy válasz-

tott probléma megol-

dásának a folyamata 

szükséglet, illetve 

igény szerint. 

Számtani közép és mértani közép defi-

níciója. 

Összefüggés két pozitív szám számtani 

és mértani közepe között. 

Együttváltozó mennyiségek összetar-

tozó adatpárjainak számítása, a válto-

zás leírása, a nagyságrendi viszonyok 

megfigyelése. 

A matematika különböző területei kö-

zötti kapcsolatok tudatosítása (algebra 

és geometria). 

Informatika: beépített 

átlagfüggvények. 

Négyzetgyökös egyenletek megoldása 

grafikus és algebrai úton. (Egy-két 

négyzetre emeléssel megoldható 

egyenletek.)Egyszerű négyzetgyökös 

egyenlőtlenségek. 

Az algebrai és grafikus módszerek 

együttes alkalmazása. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás. 
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Adott alaphalmazon ekvivalens és nem 

ekvivalens egyenletmegoldási lépések 

megismerése.  

Hamis gyök, gyökvesztés vizsgálat 

Diszkussziós igény algebrai feladatok-

ban. 

Az ellenőrzés fontosságának bemuta-

tása. 

 

Másodfokú egyenletrendszerek. 

Másodfokú egyenletrendszerre vezető 

szöveges feladatok. 

Eljárásokra, módszerekre való emléke-

zés. A korábban megismert eljárások, 

módszerek panelként való felhaszná-

lása. 

Fizika: ütközések. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek (

  dxcfk  ). 

Periodikus jelenségek felismerése a 

mindennapokban. 

Fizika: harmonikus rez-

gőmozgás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első és másodfokú egyenlet, diszkrimi-

náns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. Trigonomet-

rikus egyenlet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok 

ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordított arányos-

ság függvénye, abszolútérték-függvény, másodfokú függvény ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, 

folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvénymodell), vizsgálat a 

grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. Számítógép bevonása a 

függvények ábrázolásába, vizsgálatába. 

9. évfolyam 18 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény fogalmának és elemi tulaj-

donságainak rendszerezése. 

Új függvénytulajdonságok: paritás, 

korlátosság. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata, adatkezelés 

és diagramkészítés táblá-

zatkezelővel. 

A másodfokú függvény: 

  vuxax 
2

 függvény 
grafi-

konja, tulajdonságai (a≠0) 

Függvénytranszformációk áttekintése 

az vuxax  2)(  alak segítségé-

vel. 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás kine-

matikája. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Az abszolútérték-függvény: 

cbxax   függvény grafi-

konja, tulajdonságai ( 0a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

Informatika: átlagos ab-

szolút eltérés függvénye. 

A négyzetgyökfüggvény: 

cbxax   ( 0a ; bx  ) 

függvény grafikonja,tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

Fizika: a matematikai 

inga lengésideje. 
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Lineáris törtfüggvények, 𝑥 →
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑 
 

grafikonja,tulajdonságai(cx+d≠ 0) 

  

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus 

megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két kü-

lönböző módszerrel. Az algebrai és a 

grafikus módszer összevetése, az ered-

mények ellenőrzése.  

Informatika:tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

A tanult függvények többlépéses 

transzformációi: 

)();();(;)( xfxfccxfcxf  ; 

)( xcf  . 

Tudatos megfigyelés a változó szem-

pontok és feltételek szerint.  

Függvénytranszformációk és geomet-

riai transzformációk  

kapcsolatának bemutatása. 

Informatika:tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Valós számok részhalmazán értelme-

zett függvények ábrázolása, vizsgá-

lata. 

Az értelmezési tartomány leszűkítése 

és a függvénytulajdonságok változásá-

nak kapcsolata. 

Biológia-egészségtan: a 

biológiai rendszerek tér-

beli és időbeli változá-

sait leíró grafikonok ér-

telmezése. 

10. évfolyam  15 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A cbxaxx 2  0a  másod-

fokú függvény ábrázolása teljes négy-

zetté alakítással és tulajdonságai. 

 

A trigonometrikus alapfüggvények (

xxxxxx tg;cos;sin  ) 

ábrázolása, jellemzése. 

Periodicitás 

Időtől függő periodikus jelenségek 

megfigyelése. 

Fizika: a harmonikus 

rezgőmozgás, a hullám-

mozgás, váltakozó áram 

és feszültség leírása. 

Kulcsfogalmak/ fogalmak 
Függvénytulajdonság. Függvénytranszformáció. Grafikus megol-

dás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

82 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek csopor-

tosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, alap-

tulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 

Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Gömb, hasáb, henger és gúla 

felismerése, alaptulajdonságaik. A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel ismerete. 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térbeli tájékozódás fejlesztése, tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb 

vázlatok alapján. A geometriai transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Összetett számítási probléma lebon-

tása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások lo-

gikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, 

számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal; a valóságos 
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tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése. Korábbi ismeretek mozgó-

sítása. Számológép, számítógép használata. 

 

 

9. évfolyam  36 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Térelemek távolsága, hajlásszöge. 

(Pont távolsága a síktól, két egye-

nes távolsága, hajlásszöge, egye-

nes és sík hajlásszöge, két sík haj-

lásszöge.) 

Szemléletes rajzok készítése.  

A feladatban szereplő tárgyak elkép-

zelése, vázlatos rajzok készítése, ösz-

szevetésük az eredetivel, a modell 

„jóságának” megítélése, idealizáló 

absztrakció. 

 

Nevezetes ponthalmazok. 

A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai. 

Thalész tétel. 

 

Ismeretek felidézése, rendszerezés.   

Geometriai bizonyítások. 

 

 

Egybevágósági transzformációk is-

métlő áttekintése. 

 

alkalmazása feladatokban 
 

Ívmérték, középponti szög, kerületi 

szög 

Mérőszám és mértékegység viszonya, át-

kódolás különböző modellek között 

Fizika: körmozgás, har-

monikus rezgőmozgás. 

A körív hossza, körcikk középponti 

szöge, területe. 

Az egyenes arányosság megállapításaa 

tapasztalat alapján. 

A szemlélet alapján felismert összefüggé-

sek képletben történő leírása, alkalma-

zása. 

 

10. évfolyam 46 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Párhuzamos szelők tétele, szelősza-

kaszok tétele, egy speciális esetének 

megfordítása. 

Szakasz arányos osztása. 

Gondolatmenet megfordíthatóságának 

felismerése, belátása. 

 

Középpontos hasonlóság és tulajdon-

ságai. 

A hasonlósági transzformáció és tu-

lajdonságai. 

Transzformációk szorzatának szer-

kesztése. 

A háromszögek hasonlóságának 

alapesetei. 

 

Geometriai modell készítése.  

Geometriai transzformációkban megfi-

gyelt megmaradó és változó tulajdonsá-

gok megfigyelése, tudatosítása. 

Diszkusszió végzése. 

Fizika: lejtőn történő 

mozgás leírása során ha-

sonló háromszögek ke-

resése. 

Informatika: geometriai 

szerkesztőprogram 

használata. 

Vizuális kultúra: össze-

tett arányviszonyok ér-

zékeltetése, az arany-

metszés felismerése a 

természetben és a művé-

szetekben. 
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Arányossági tételek a háromszögben 

(befogótétel, magasságtétel, szögfe-

lezőtétel). 

Mértani közép szerkesztése.  

Számtani és mértani közép közötti re-

láció. 

A megoldott probléma főbb lépéseinek 

leírása és az indoklást igénylő problémák 

egyes lépéseinek szabatos megfogalma-

zása. 

A Thalész-tétel felidézése. 

 

Kerületi és középponti szögek tételei. Együttváltozó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak lejegyzése, következteté-

sek levonása. 

 

Húrnégyszögek és érintőnégyszögek 

definíciója, tételei. 

Négyszögek osztályozása, különbözősé-

gek, azonosságok tudatosítása. 

Szükséges és elégséges feltételek felis-

merése. 

Vizuális kultúra: építé-

szet. 

Vektorműveletek, vektorfelbontások 

rendszerezése. 

Bázisvektorok, bázisrendszer. 

Vektorok koordinátái.  

Vektor hossza. 

Helyvektorok, szabadvektorok. 

Rajzolt és tárgyi jelek értelmezése. 

Ugyanannak a problémának többféle 

megoldási vetülete. Átkódolás különböző 

modellek között. 

Fizika: vektormennyisé-

gek (pl. erő, sebesség, 

térerősség). 

Hegyesszögek szögfüggvényei. 

Nevezetes hegyesszögek szögfügg-

vény-értékeinek kiszámítása. 

Szögfüggvények közötti összefüggé-

sek.  

Emelkedési szög, depressziószög. 

Távolságok, szögek kiszámítása síkban 

és térben. 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. 

A valós problémák matematikai modell-

jének megalkotása, a problémák önálló, 

illetve csoportban való megoldása. Tér-

szemlélet fejlesztése. 

Fizika: lejtőn lecsúszó 

testre ható erők számí-

tása. 

 

Forgásszögek szögfüggvényeinek ér-

telmezése. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, felhasz-

nálása új helyzetben. 

Időtől függő periodikus jelenségek.  

Permanencia-elv. 

Fizika: a harmonikus 

rezgőmozgás, a hullám-

mozgás leírása. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög szi-

nusza és koszinusza között. Össze-

függés a szög és a mellékszöge szinu-

sza, illetve koszinusza között. For-

gásszög tangense,kotangense. 

A trigonometrikus azonosságok megér-

tése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása feladatok 

megoldásában. 

 

A háromszög területének többféle ki-

számítása (oldal és hozzá tartozó ma-

gasság, két oldal és a közbezárt szög, 

három oldal, beírható kör sugara és a 

félkerület segítségével). 

A mennyiség és a mérőszám kapcsolatá-

nak megértése, alkalmazása.  

Az újabb esetekre való alkalmazhatóság 

felismerése.  

Fizika: grafikonok alatti 

terület a lendületválto-

zás, a végzett munka ki-

számításakor. 

Sokszögek területe. Korábbi ismeretek alkalmazása.  

Hasonló síkidomok kerületének és te-

rületének aránya. Hasonló testek fel-

színének és térfogatának aránya 

Térképkészítési elvek megértése, a 

valós viszonyok becslése térkép alap-

ján. Annak tudatosítása,hogy nem 

egyformán változik egy test felszíne 

és térfogata,ha kicsinyítjük,vagy na-

gyítjuk. 

Földrajz: térképkészí-

tés, térképolvasás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ívmérték, középponti szög, kerületi szög. Hasonlóság. Húrnégyszög, érintőnégyszög. 

Bázisvektor, bázisrendszer. Vektorkoordináták. Hegyesszög és forgásszög szögfüggvé-

nyei. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika Órakeret 18 óra 

Előzetes tudás 

Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olva-

sása. Százalékszámítás. Adatsokaság, diagram, módusz, medián, átlag. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély. 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése. Tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérle-

tek kiértékelése (relatív gyakoriság, eloszlás), következtetések. Számítógép 

használata az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. A való-

színűségi gondolkodás fejlesztése, a fogalmak mélyítése. A kritikus gon-

dolkodás, a döntéshozatal képességének fejlesztése. 
 

9. évfolyam 8 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok ábrázolása és értéke-

lése. 

Vonaldiagram, oszlopdiag-

ram, kördiagram ábrázolása. 

Rendszerezést segítő eszkö-

zök használata (számológép, 

számítógép). 

Az adatok kritikus értékelése. 

Földrajz: időjárási, éghajlati és 

gazdasági statisztikák. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek: törté-

nelmi, társadalmi témák vizuá-

lis ábrázolása (táblázat, diag-

ram). 

Szóródási mutatók (terjedelem, átlagos 

abszolút eltérés, szórás) értelmezése, 

számolása, az adathalmaz értékelése. 

Osztályba sorolás. 

Mennyiségi jellemzők kifeje-

zése számokkal. 

Adatok jegyzése, rendezése, 

osztályba sorolása, táblázatba 

rendezése, ábrázolása. 

Számológép használata. 

Következtetések levonása, 

kapcsolatok vizsgálata.  

Csoportmunkában való 

együttműködés. 

Informatika: adatkezelés, adat-

feldolgozás, információmegje-

lenítés. 

10. évfolyam 10 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Esemény, eseménytér, biztos esemény, 

lehetetlen esemény. Komplementer 

esemény.  

Az események és a halmazok 

közötti kapcsolatok. 

 

Műveletek eseményekkel. Kétváltozós műveletek értel-

mezése. 
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Logikai műveletek, hal-

mazműveletek és esemé-

nyek közötti műveletek 

összekapcsolása. 

A relatív gyakoriság és a valószínűség 

kapcsolata.  

Lényeges és lényegtelen in-

formációk szétválasztása.  

 

A valószínűség szemléletes fogalma, 

kiszámítása.  

Klasszikus valószínűségi mező. 

Két állítás megítélése abból a 

szempontból, hogy függetle-

nek-e. 

Biológia-egészségtan: geneti-

kában az egymástól függő vagy 

független tulajdonságok örök-

lődése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Diagramok. Szóródási mutatók. Esemény. Valószínűség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

9. évfolyam 

– Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás 

gondolatmenetének követése. 

– Bizonyítási módszerek ismerete, a logikai szita alkalmazása feladatmegoldás so-

rán. 

– Kiválasztási és sorbarendezési feladatok megoldása szisztematikus összeszámlá-

lással. A megoldás gondolatmenetének rögzítése írásban 

– A gráfokról tanult ismereteik alkalmazása gondolatmenet szemléltetésére, prob-

léma megoldására. 

 

10. évfolyam 

– Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizonyítás 

gondolatmenetének követése. 

– Skatulyaelv alkalmazása 

– Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket a hét-

köznapi életben. 

– Kombinatorikai feladattípusok ismerete (permutáció, variáció, kombináció) 

 

Számelmélet, algebra 

 

9. évfolyam 

– Biztos műveletvégzés a racionális számkörben. 

– A gyökvonás fogalmának ismerete, a gyökvonás azonosságainak használata átala-

kítások során. 

– Polinom fogalmának ismerete. Algebrai törtkifejezések átalakítása, négyzetgyökös 

kifejezések értelmezési tartományának meghatározása. 

– Egyismeretlenes törtes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási módszereinek is-

merete, alkalmazása. Szöveges és gyakorlati feladatokban a helyes modell megta-

lálása, a felírt egyenlet, egyenletrendszer megoldása, és a kapott megoldás ellenőr-

zése. 

– A grafikus egyenlet-, egyenlőtlenség megoldási módszer ismerete, és alkalmazása. 

– Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben meg-

ismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása. 

– A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, keresőprog-

ramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 
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10. évfolyam 

– Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási módszereinek ismerete, má-

sodfokú egyenletrendszerek megoldása, ismereteinek alkalmazása szöveges fel-

adatokban. 

– A másodfokú egyenlet diszkriminánsának vizsgálata. A gyökök és együtthatók kö-

zötti összefüggés, a gyöktényezős alak alkalmazása. 

– Egyszerűsítő eljárások alkalmazása speciális magasabbfokú egyenletek megoldá-

sánál (új ismeretlen bevezetése, szorzattá alakítás). 

– Másodfokúra vezető szélsőérték-problémák megoldása teljes négyzetté alakítással. 

– Egy-két négyzetre emeléssel megoldható négyzetgyökös egyenletek megoldása. 

Az ekvivalens egyenletmegoldási lépés felismerése. A hamis gyök felismerése, a 

gyökvesztés lehetőségének kizárása. 

– Egyszerű trigonometrikus egyenletek [   dxcfk  ] megoldása. A megoldások 

számának vizsgálata. 

 

Függvények 

 

9. évfolyam 

– A függvényfogalom mélyülése új ismeretek során. Új függvényjellemzők ismerete, 

ezek alkalmazása az eddig tanult függvénytípusok esetén. 

– A négyzetgyök függvény 

– Többlépéses függvénytranszformációk elvégzése: 

)();();(;)( xfxfccxfcxf  ; )( xcf  . 

– Mindennapjainkhoz, más tantárgyakhoz kapcsolódó folyamatok elemzése a meg-

felelő függvény grafikonja alapján. 

– A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-rendszerben, és a 

legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a matematika, ha-

nem a természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző gyakorlati 

helyzetek leírásának érdekében is. 

 

 

10. évfolyam 

 

– Másodfokú függvények ábrázolása teljes négyzetté alakítással, jellemzése, felhasz-

nálása szélsőérték feladatok megoldására, egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus 

megoldására. 

– Trigonometrikus alapfüggvények ( xxxxxx tg;cos;sin  ) ábrázolása, 

jellemzése, többlépéses függvénytranszformációk elvégzése. 

 

Geometria 

 

9. évfolyam 

– Térelemek ismerete, távolság és szög fogalma, mérése. 

– Térelemek távolsága, hajlásszöge. 

– Nevezetes ponthalmazok biztos ismerete, Thalesz tétel. 

– A háromszög nevezetes vonalai, pontjai. 

– A tanult négyszögek, szabályos sokszögek tulajdonságainak biztos ismerete. 

– A kör és részeinek ismerete. Ívhossz, és területszámítás. 

– A szerkesztési feladatok során törekvés az igényes, pontos munkavégzésre. 

– Egybevágósági transzformációk ismerete, alkalmazása. 

– A geometriai ismeretek bővülésével a tanulók dinamikus geometriai szemlélete, 

diszkussziós képessége fejlődjön. 
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10. évfolyam 

– Körrel kapcsolatos tételek alkalmazása (kerületi és középponti szögek tétele, húr-

négyszögek és érintőnégyszögek tételei). 

– A hasonlóság szemléletes tartalmának ismerete. A hasonlósági transzformáció is-

merete. A háromszög hasonlósági alapeseteinek ismerete, alkalmazása egyszerű 

esetekben. A háromszög súlyvonalai, súlypontja. A háromszögekre vonatkozó ará-

nyossági tételek alkalmazása. Hasonló síkidomok területének aránya. 

– Bázisvektorok, bázisrendszer fogalmának ismerete a vektor-koordináták megadá-

sánál. Vektor hosszának kiszámítása. 

– Hegyesszögek, forgásszögek szögfüggvényeinek értelmezése, számolás szögfügg-

vényekkel háromszögben. A szögfüggvények ismeretének felhasználása gyakorlati 

problémák megoldásánál. Szögfüggvények közötti összefüggések ismerete.  

– Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakítása, a jellemzők 

kiszámítása képlet alapján: a háromszög területének többféle kiszámítási módjának 

alkalmazása, sokszögek területe. 

– A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek legyenek szá-

mítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkal-

mazni. 

– A szerkesztési feladatok során az igényes, pontos munkavégzésre törekvés. 

 

Valószínűség, statisztika 

 

9. évfolyam 

– Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és rela-

tív gyakoriságának meghatározása. 

– Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése; adathalmaz mó-

duszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatározása, osztályba sorolás. 

 

 

10. évfolyam 

– Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet, esély/va-

lószínűség fogalmak ismerete, használata. A műveletek elvégzése az eseménytér-

ben. 

– Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és a relatív 

gyakoriságok összevetése. 

– A valószínűség klasszikus modelljének alkalmazása. 

– A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendsze-

rező képessége fejlődjön. A tanulók képesek legyenek adatsokaságot jellemezni, 

ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni, 

– A szisztematikus esetszámlálással egy adott esemény bekövetkezésének esélyét 

tudják meghatározni. 

 

 

 

 

 

11–12. 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 is-

mereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles kör-

ben 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 
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analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordinátageometria elemeinek tanítá-

sával 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 ér-

telmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fej-

lesztéséhez, 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 téma-

kör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk elké-

szítését, 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 szá-

monkérésre a két évfolyamon 14+5(emelt) órát terveztünk,  ismétlésre pedig a 11.évfolyamon 6, a 12.év-

folyamon  60 +21(emelt)órát. 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 
1. Gondolkodási módszerek, matematikai logika, gráfok 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Koordináta-rendszer. A kombinatorika fogalmai.  

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Ponthalmazok ábrázolása a koordináta-rendszerben. Szövegértés, szövegalkotás 

fejlesztése: állítások megfogalmazása, tagadása, megfordítása. Gráfokkal kapcso-

latos ismeretek alkalmazása, bővítése, a gráfokkal kapcsolatos állítások megfogal-

mazása konkrét példák alapján.  

11. évfolyam  15 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kombinatorika alkalmazása, rend-

szerezés 

Binomiális tétel. Pascal háromszög, 

halmazok részhalmazainak száma. 

A megoldást szemléltető ábrák készítése. 

Binomiális együtthatók. 

Biológia: rendszertan 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. Tájékozódást segítő eljárás ismerete. Technika, életvitel és 

gyakorlat: gazdasági 

optimalizálás. 

Földrajz: GPS. 

Gráfelmélet alapfogalmai (gráf, 

pont, él, út, vonal, kör, egyszerű gráf, 

teljes gráf, összefüggő gráf, fagráf). 

Fokszámösszeg és az élek száma kö-

zötti összefüggés. 

n pontú fagráf éleinek száma. 

Szöveges problémák matematizálása, 

matematikai modell választása az adott 

szituációhoz. 

A problémát jól tükröző ábra készítése. 

Biológia-egészségtan: 

rendszertan. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: útvonalterve-

zés. 

Kémia: molekulák szer-

kezeti rajza. 

Informatika: könyvtár-

készítés az operációs 

rendszerben, adattáro-

lási technológia. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: könyvtárszerkezet. 

12. évfolyam 5 óra   
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Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Állítások, tagadások. 
Logikai műveletek, értéktáblázatok (ne-

gáció, konjunkció, diszjunkció). 

Matematikai tartalmú szöveg értése, ér-

telmezése. 

Következtetés megítélése helyessége 

szerint.  

A köznyelvi kötőszavak és a matemati-

kai logikában használt kifejezések jelen-

téstartalmának összevetése.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: leíró nyelvtan, szö-

vegértelmezés. 

 

Informatika: kapcsolá-

sok, logikai áramkörök. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Negáció, konjunkció, diszjunkció. Gráf, pont, él, út, vonal, kör, egyszerű gráf, tel-

jes gráf, összefüggő gráf, fagráf. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

50 óra 

Előzetes tudás 

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, egyen-

lőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenletek fogalma. Ívmérték. Egységkör, 

forgásszögek szögfüggvényei. Trigonometrikus függvények. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása megfelelő 

modell választásával. Az absztrakciós és szintetizáló képesség fejlesztése.  

A matematika alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, alkalma-

zása. 

A matematika épülésének elvei: létező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése, a per-

manencia-elv felhasználása . 

11. évfolyam 50 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hatványozás kiterjesztése pozitív 

alap esetén racionális kitevőre. 

A hatványfogalom célszerű kiterjesz-

tése, a permanencia-elv alkalmazása. 

Számológép használata.  

Fizika: exponenciális 

folyamatok. 

A hatványazonosságok vizsgálata ra-

cionális kitevő esetén.  

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Megismert gondolatmenet panelként 

való felhasználása az új folyamatban. 

 

A racionális kitevőjű hatvány és az n-

edik gyök kapcsolata. 

Ismeretek mozgósítása. 

Régi és új ismeretek összekapcsolása. 
Technika, életvitel és 

gyakorlat: kamatszámí-

tás, hitelfelvétel, törlesz-

tőrészlet-számítás. 

Exponenciális egyenletek. Definíció 

és azonosságok közvetlen alkalma-

zása egyenletek megoldásánál. 

Exponenciális egyenletre vezető valós 

problémák modellezése. 
Fizika: radioaktivitás. 

 

Földrajz: globális prob-

lémák (pl. demográfiai 

mutatók, a Föld eltartó 

képessége és az élelme-

zési válság, betegségek, 

világjárványok, túlter-

melés és túlfogyasztás). 

A logaritmus fogalma. 
Matematikatörténet:  

a logaritmus fogalmának kialakulása, 

változása. 

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány 

fogalma). A hatványozás és a logaritmus 

kapcsolatának felismerése. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Számológép használata. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: zajszennye-

zés. 

 

Kémia: pH-számítás. 
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A logaritmus azonosságainak ismerete 

és alkalmazása. 

A diszkusszió fontosságának tudatosí-

tása: a feltételek miben és hogyan befo-

lyásolják az eredményt. 

 

Logaritmikus egyenletek. A definí-

ció és az azonosságok közvetlen al-

kalmazása egyenletek megoldásánál. 

 

 

 

 

Exponenciális és logaritmikus 

egyenlőtlenségek 

Gyakorlati problémákhoz matemati-

kai modell keresése. 

Számológép használata. 

Exponenciális egyenletekre vezető 

valós problémák logaritmus segítsé-

gével történő megoldása (például: 

befektetés, hitel, értékcsökkenés, né-

pesség alakulása, radioaktivitás). 

 

Exp.és logaritmikus függvények mo-

notonításának alkalmazása 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási 

feladatok. 

Trigonometrikus egyenletre vezető 

háromszöggel kapcsolatos valós 

problémák. 

A tanult azonosságok alkalmazását 

igénylő trigonometrikus egyenlet. 

Egységkör, illetve trigonometrikus 

függvény grafikonjának felhaszná-

lása az egyenlet megoldásához. 

Az egyenletek megoldásának meg-

adása a valós számkörben. 

Az összes megoldás megkeresése.  

Időtől függő periodikus jelenségek 

vizsgálata. 

 

Fizika: rezgőmozgás, 

adott kitéréshez, sebes-

séghez, gyorsuláshoz 

tartozó időpillanatok 

meghatározása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális kitevőjű hatvány. Logaritmus. Periodicitás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Függvények, sorozatok 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Az időbeli tájékozódás fej-

lesztése: lineáris folyamat, exponenciális folyamat, összehasonlításuk. A matema-

tika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, 

saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Számítógéphaszná-

lata. 

11. évfolyam 10 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az exponenciális függvény és tu-

lajdonságai. 

Permanencia-elv alkalmazása az 

alaphalmaz kiterjesztésénél. 

 

Exponenciális folyamatok a ter-

mészetben és a társadalomban. 

Modellek alkotása (függvénymo-

dell): a lineáris és az exponenciális 

növekedés/csökkenés matematikai 

modelljének összevetése konkrét, 

valós problémákban. 

Fizika: radioaktivitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-

gazdasági tér szervező-

dése és folyamatai. 
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Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: globális kérdések 

(például erőforrások ki-

merülése, fenntartható-

ság, demográfiai robba-

nás a harmadik világban, 

népességcsökkenés Eu-

rópában). 

A logaritmusfüggvény vizsgálata.  

Együtt változó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak értelme-

zése. 

 

A logaritmusfüggvény,mint az ex-

ponenciális függvény inverze 

Függvény és inverzének grafi-

konja a koordinátarendszerben 

Matematikai modell keresése a változá-

sok leírására. 

 

 

Tudatos megfigyelés tulajdonságok 

és kapcsolatok szerint 

Informatika:tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

Az exponenciális és a logaritmikus 

függvények transzformációi: f(x) + c; 

f(x + c); cf(x); f(cx).  

Függvények abszolút értéke. 

Tudatos megfigyelés a változó szem-

pontok és feltételek szerint. 

Függvényrajzoló program használata. 

Transzformációkban megfigyelt meg-

maradó és változó tulajdonságok tudato-

sítása. 

Fizika: hullámmozgás, 

rezgőmozgás, váltakozó 

áram és feszültség. 

 

Informatika:tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

12. évfolyam 25 óra*   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Számsorozat fogalma. Sorozat meg-

adása rekurzióval és képlettel.  

 

Matematikatörténet: Fibonacci. 

A divergens gondolkodás fejlesz-

tése. 

Informatika: algoritmu-

sok megfogalmazása, 

tervezése. 

Számtani sorozat definíciója, n-edik 

elemének meghatározása, első n elem 

összegének kiszámítási módja. 

A számtani közép tulajdonság. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Tudatos megfigyelés adott tulajdon-

ság szerint. 

A számtani sorozat felismerése, a 

megfelelőösszefüggésekhasználata a 

problémamegoldás során. 

 

A mértani sorozat definíciója, n-edik 

elemének meghatározása, első n elem 

összegének kiszámítási módja. 

A mértani közép tulajdonság. 

Tudatos megfigyelés adott tulajdon-

ság szerint. 

A mértani sorozat összefüggéseinek 

használata a problémamegoldás so-

rán. 

Kémia; fizika; biológia-

egészségtan; történelem, 

társadalmi és állampol-

gári ismeretek: expo-

nenciális folyamatok 

vizsgálata. 

Kamatos kamatszámítás, pénz-

ügyi alapfogalmak megismerése 

(törlesztőrészlet, kamat, THM, 

gyűjtőjáradék). 

A problémához illeszkedő matemati-

kai modell választása. A tanult isme-

retek mozgósítása (logaritmus). 

Szövegértés fejlesztése: a szövegbe 

többszörösen beágyazott, közvetett 

módon megfogalmazott információk 

azonosítása és összekapcsolása. 

Földrajz: a világgazda-

ság szerveződése és mű-

ködése, a pénztőke mű-

ködése, a monetáris vi-

lág jellemző folyamatai, 

hitelezés, adósság, el-

adósodás. 
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Információk keresése és értelmezése 

különböző egyéni pénzügyi dönté-

sekkel kapcsolatban (befektetés, hi-

tel). 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számso-

rozat. Számtani sorozat, mértani sorozat. Kamat, kamatos kamat. 

 

 

*Megjegyzés: Emelt csoportban a számtani, mértani sorozatok témakört célszerű átvinni a 11. évfo-

lyamra a konvergens sorozatok elé, 12. évfolyamon pedig az analízis elemeinek átismétlésére és a dif-

ferenciálszámítás alkalmazására használhatjuk a felszabadult órákat. (átcsoportosítva kb.20 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

80 óra 

Előzetes tudás 

Vektorok, vektorműveletek, szögfüggvények. Síkidomok kerülete, területe. 

Síkidomok nevezetes vonalai, pontjai, körei. Távolságfogalom. Egyenletrend-

szer megoldása. A másodfokú függvény. Testek hálója. Hasonlóság. Kocka, 

téglatest, hasáb, henger felszíne és térfogata.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A térben, a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás fejlesztése: távolságok, 

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

(geometria és algebra) összekapcsolása: koordinátageometria. Emlékezés, korábbi is-

meretek rendszerezése, alkalmazása. 

11. évfolyam  45 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Skaláris szorzat definíciója, műveleti 

tulajdonságai. 

A művelet újszerűségének felfedezte-

tése. 
Fizika: munka, elektro-

mosságtan. 

Párhuzamos és merőleges vektorok 

skaláris szorzata. 

Skaláris szorzat kiszámítása a vekto-

rok koordinátáiból.  

Vektor 90°-os elforgatottjának ko-

ordinátái. 

Szükséges és elégséges feltétel megér-

tése. 

 

 

Műveletek vektorok koordinátáival. Műveleti tulajdonságok vizsgálata. Informatika: vektorgra-

fikus ábrázolás. 

Szinusztétel.  
Koszinusztétel. 

Az algebra és a geometria kapcsolatának 

felfedezése. 

Geometriai modell alkalmazása. 

Megfelelő ábra, megoldási terv készí-

tése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alakzatok 

adatainak meghatáro-

zása. 

 

Földrajz: távolságok, 

szögek kiszámítása. 

 

Vizuális kultúra: esztéti-

kus ábrák. 
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Szakasz hossza. 

Szakasz felezőpontjának, harmado-

lópontjának koordinátái. 

Háromszög súlypontjának koordiná-

tái.  

Ismeretek alkalmazása újabb ismeretek 

megszerzésében, sejtések, indoklások 

megfogalmazásában. 

Kapcsolat felfedezése az elemi geomet-

ria és az algebraközött. 

Informatika: egy geo-

metriai szerkesztőprog-

ram felhasználói isme-

rete. 

Az irányvektor, a normálvektor, az 

iránytangens fogalma, összefüggé-

sek közöttük. 

Az egyenest jellemző adatok, a kö-

zöttük felfedezhető összefüggések 

értése, használata. 

Fizika: mérések értéke-

lése. 

Egyenesek párhuzamosságának és 

merőlegességének koordinátageo-

metriai feltételei. 

Geometriai feladatok megoldása al-

gebrai eszközökkel. 

 

Azegyenes normálvektoros, vagy 

irányvektoros egyenlete. 

Egyenes egyenletének felírása; az 

adatok kiolvasása az egyenletből. 

Informatika:tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Az egyenes egyenletének irányté-

nyezős alakja. 

Egyenes egyenletének felírása, ada-

tok kiolvasása az egyenletből. 

 

Egyenesek metszéspontja. Emlékezés az egyenletrendszer meg-

oldási módszereire. 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Adott középpontú és sugarú kör 

egyenlete. 

Kör egyenletének felírása, adatok kiol-

vasása az egyenletből. 
 

A kör és a kétismeretlenes másod-

fokú egyenlet. 

Összefüggések felismerése.  

Egyenes és kör kölcsönös helyzete. Kétismeretlenes egyenletrendszer meg-

oldása, a diszkrimináns és a metszéspon-

tok számának a kapcsolata. 

Az alakzatok képzeletben történő moz-

gatása. A képzelt és a tényleges megol-

dás összevetése. 

 

Kör adott pontjában húzott érintő 

meghatározása. 

Algebrai és geometriai ismeretek össze-

kapcsolása. 
 

Két kör kölcsönös helyzetének meg-

határozása a középpontok koordiná-

táiból és a sugarakból. 

Geometriai probléma megoldása algeb-

rai eszközökkel. 
 

12. évfolyam  35 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Hengerszerű testek. 

Kúpszerű testek. 

Csonkagúla, csonkakúp. 

 

Térbeli viszonyok, testek ábrázolási le-

hetőségeinek megismerése síkban. A 

tényleges alkotás összevetése az elkép-

zelttel. 

Képi emlékezés. 

Megfigyelés adott tulajdonság szerint. 

Vizuális kultúra: axono-

metria. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

 

Kémia: kristályok. 
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Technika, életvitel és 

gyakorlat: a mindennap-

jainkban előforduló tér-

beli alakzatok modellje, 

absztrakciója. 

Kerület- és területszámítás eddig ta-

nult részeinek áttekintése. 

Képi emlékezés, ismeretek felidézése. 

Képzeletben történő mozgatás, átdara-

bolás, szétvágás. 

Fizika: terület, kerület 

meghatározás.  

 

Földrajz: térképkészí-

tési elvek. 

Sokszögek területe. A tanult ismeretek felhasználása.  

Felszín- és térfogatszámítás eddig ta-

nult részeinek áttekintése. 

Matematikatörténet:  

Arkhimédész, Cavalieri 

Testháló összehajtásának, szétvágásának 

elképzelése, különféle síkmetszetek le-

rajzolása. 

Adott tárgy több nézőpontból való el-

képzelése, vetületek megrajzolása. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: térfogat- és 

felszínszámítás. 

Hasonló testek felszínének és térfo-

gatának aránya. 

Középpontosan hasonló testek. 

A hasonlósági transzformációk feleleve-

nítése.  

Annak tudatosítása, hogy nem egyfor-

mán változik egy test felszíne és térfo-

gata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

 

Csonkagúla, csonkakúp felszíne és 

térfogata. 

Ismeretek alkalmazása. Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

A gömb síkmetszetei. 

A gömb felszíne és térfogata. 

Ismeretek alkalmazása. Térszemlélet 

fejlesztése. 
 

Térgeometria a mindennapjaink-

ban.  

Térgeometriai ismeretek alkalmazása.  Biológia-egészségtan: 

keringéssel kapcsolatos 

számítási feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csonkagúla, csonkakúp, gömb, irányvektor, normálvektor, meredekség, skaláris 

szorzat. 

 

Tematikai egység / 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz ábrá-

zolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a kísérlet fogalma. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. 

Kombinatorikai ismeretek. Esemény, műveletek eseményekkel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. A modellfogalom mélyítése, a model-

lek használhatóságának, érvényességi körének vizsgálata. 

11.évfolyam 12 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai mintavétel, (reprezen-

tatív mintavétel) 

Matematikai módszerek és eszközök meg-

ismerésének igénye.  
Földrajz: statisztikai év-

könyv. 
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Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: választások. 

A valószínűség klasszikus mo-

dellje. 

 

 

 

 

Geometriai valószínűség 

 

Matematikatörténet:  

a valószínűségszámítás történeti 

érdekességei. 

 

A modell és a valóság kapcsolatának 

felismerése, vizsgálata. 

Változatos feladatok megoldása.  

Ismeretek mozgósítása, tanult kombi-

natorikai módszerek alkalmazása. 

 

A matematika különböző területei kö-

zötti kapcsolatok tudatosítása 

Biológia-egészségtan: 

genetikai számolási 

feladatok. 

Visszatevéses és visszatevés nél-

küli mintavételek.  

Modellválasztás a különböző gyakor-

lati problémákban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Matematikai valószínűség. Klasszikus valószínűségszámítási modell. Reprezenta-

tív mintavétel. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

60 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Moti-

váltság. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás 

és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott felté-

teleknek megfelelően; átstrukturálás.  

 

12.évfolyam  60 óra   

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

Halmazok. Ponthalmazok és szám-

halmazok. Valós számok halmaza és 

részhalmazai. 

Matematikatörténet:  

Cantor munkássága. 

A problémának megfelelő szemlélte-

tés kiválasztása (Venn-diagram, 

számegyenes, koordináta-rendszer). 
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Állítások logikai értéke. Logikai mű-

veletek. 

Szövegértés: a szövegben található 

információk összegyűjtése, rendsze-

rezése. 

Filozófia: a következe-

tes és rendezett gondol-

kodás elmélete, a logika 

kapcsolódása a matema-

tikához és a nyelvészet-

hez. 

 

Informatika: navigációs 

eszközök használata -hi-

erarchizált és legördülő 

menük használata. 

A halmazelméleti és a logikai isme-

retek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű használata.  

Definíció és tétel. A tétel bizonyí-

tása. A tétel megfordítása. 

Bizonyítási módszerek. 

Emlékezés a tanult definíciókra és té-

telekre, alkalmazásuk önálló problé-

mamegoldás során. 

 

Kombinatorika: leszámlálási felada-

tok. Egyszerű feladatok megoldása 

gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási prob-

lémák felismerése. Gondolatmenet 

szemléltetése gráffal. 

 

Gráfelméleti ismeretek rendszere-

zése. 

A szöveg tartalmához megfelelő ábra 

készítése. 

 

Műveletek értelmezése és műveleti 

tulajdonságok. 

Valós számok halmazán értelmezett 

műveletek, halmazműveletek, logi-

kai műveletek, műveletek vektorok-

kal, műveletek vektorral és valós 

számmal, műveletek eseményekkel. 

Absztrakt fogalom és annak konkrét 

megjelenései közötti kapcsolat meg-

értése.  

 

Számelmélet, algebra 15 óra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés tu-

datos használata. Számológép hasz-

nálata, értelmes kerekítés. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: alapvető adó-

zási, biztosítási, egész-

ség-, nyugdíj- és társa-

dalombiztosítási, pénz-

ügyi ismeretek. 

Számelméleti ismeretek, számrend-

szerek. 

Feladatmegoldó rutin továbbfejlesz-

tése. 

 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. 

Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Megoldáshalmaz. 

Feladatmegoldó rutin továbbfejlesz-

tése. 

 

Algebrai azonosságok, hatványozás 

azonosságai, gyökfogalom, logarit-

mus azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. 

Az azonosságok szerepe, használa-

tuk. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; történelem, 

társadalmi és állampol-

gári ismeretek: képletek 

használata. 

Számtani és mértani közép.   
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Egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldása. Algebrai megoldás, gra-

fikus megoldás. Ekvivalens egyen-

letek, ekvivalens átalakítások. A 

megoldások ellenőrzése. 

Adott egyenlethez illő megoldási 

módszer önálló kiválasztása. 

Az önellenőrzés alkalmazása. Önfe-

gyelem fejlesztése: sikertelen megol-

dási kísérlet után újjal való próbálko-

zás. 

 

Első- és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 

egyenletek. Abszolút értéket tartal-

mazó egyenletek. Exponenciális, lo-

garitmikus és trigonometrikus 

egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és egyenlőt-

lenségtípusok önálló megoldása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása. 

A tanult megoldási módszerek biztos 

alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 

vezető gyakorlati életből vett és szö-

veges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgá-

latok a modellben, ellenőrzés. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; történelem, 

társadalmi és állampol-

gári ismeretek: matema-

tikai modellek. 

Függvények, sorozatok 11 óra 

A függvény megadása. A függvé-

nyek jellemzése.  

Emlékezés: a fogalmak pontos felidé-

zése, ismerete. 

 

Az alapfüggvények ábrázolása és 

tulajdonságai. 

Képi emlékezés statikus helyzetek-

ben (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 szem-

pontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósítása.  

Függvények használata valós folya-

matok elemzésében. 

Függvény alkalmazása matematikai 

modell készítésében. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan történelem, 

társadalmi és állampol-

gári ismeretek: matema-

tikai modellek. 

Számtani sorozat, mértani sorozat, 

kamatos kamatszámítás. 

Felismerés, alkalmazás.  

Geometria 18 óra 

Geometriai alapfogalmak, ponthal-

mazok. 

Felismerés, alkalmazás.  

Térelemek kölcsönös helyzete, tá-

volsága, szöge. Távolságok és szö-

gek kiszámítása. 

Valós problémában a megfelelő geo-

metriai fogalom felismerése, alkal-

mazása. 

 

Geometriai transzformációk. Távol-

ságok és szögek vizsgálata transz-

formációknál. 

Valós problémában a megfelelő geo-

metriai fogalom felismerése, alkal-

mazása. 
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Egybevágóság, hasonlóság. Szim-

metriák. 

Felismerés, alkalmazás.  

Háromszögekre vonatkozó tételek 

és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei.  

Matematikatörténet: Euler. 

Összefüggések a háromszög oldalai, 

oldalai és szögei között.  

A derékszögű háromszög oldalai, 

oldalai és szögei közötti összefüggé-

sek.  

Állítások, tételek jelentésére való em-

lékezés. A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, alkalma-

zása. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk.  

Négyszögek csoportosítása külön-

böző szempontok szerint. Szimmet-

rikus négyszögek tulajdonságai. 

Állítások, tételek jelentésére való em-

lékezés. 

 

Kör és részei. 

Körre vonatkozó tételek és alkalma-

zásuk. 

Számítási feladatok. 

Fogalmak és tételek pontos ismerete.   

Vektorok, vektorok koordinátái. Bá-

zisrendszer. 

  

Vektorok alkalmazásai.   

Szögfüggvények alkalmazása há-

romszögekben. 

Forgásszögek. 

  

Koordinátageometriai ismeretek. A geometria és az algebra összekap-

csolása. 

 

Kerületszámítás, területszámítás.   

A tanult térbeli alakzatok áttekin-

tése. 

  

Felszín- és térfogatszámítás. A tanult ismeretek rendszerezése.  

Valószínűségszámítás, statisztika 6 óra 

Adathalmaz jellemzői. Diagramok. 

Statisztikai mutatók: középértékek 

és szóródási mutatók. 

Adathalmazok jellemzése önállóan 

választott mutatók segítségével. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tartalom értéke-

lése hihetőség szem-

pontjából; a szöveg hite-

lességével kapcsolatos 

tartalmi elemek magya-

rázata; a kétértelmű, 

több jelentésű tartalmi 

elemek feloldása; egy 

következtetés alapját je-

lentő tartalmi elem felis-

merése; az olvasó előis-
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mereteire alapozó figye-

lemfelhívó jellegű cím-

adás felismerése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Vé-

letlen esemény valószínűsége. A va-

lószínűség kiszámítása a klasszikus 

modell alapján. A véletlen törvény-

szerűségei. Mintavételi eljárások. 

A valószínűség és a statisztika törvé-

nyei érvényesülésének felfedezése a 

termelésben, a pénzügyi folyamatok-

ban, a társadalmi folyamatokban.  

A szerencsejátékok igazságtalanságá-

nak és a játékszenvedély veszélyei-

nek felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan:szenve-

délybetegségek és rizi-

kófaktorok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos cik-

lus végén 

 

 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 
11.évfolyam 

 Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

 Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

 Szövegértés: a szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából. 

 A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

 A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. Feladatok 

megoldása rendszerezett összeszámlálással, ill. a tanult ismeretek segítségével 

 A gráfok eszköz jellegű használata problémamegoldásában. 

 

Számtan, algebra 

11.évfolyam 

 A kiterjesztett hatványfogalom ismerete. 

 A logaritmus fogalmának ismerete. 

 A gyökvonás, a hatványozás és a logaritmus azonosságainak célszerű alkalma-

zása konkrét esetekben  

 Exponenciális és logaritmusos egyenletek alkotása szöveg alapján, az egyenle-

tek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 A számológép biztos és értelmes használata. 

 Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok alkalmazása, az ösz-

szes gyök megtalálása. 

 A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós számkör-

ben tanult új műveletek felhasználásával. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

11.évfolyam 

 Exponenciális-, logaritmus- és a trigonometrikus függvények értelmezése, áb-

rázolása, jellemzése. 

 Függvény-transzformációk végrehajtása. 

 Exponenciális folyamatok matematikai modellje. 

 Az új függvények ismerete és jellemzése során legyen átfogó képük a függ-

vénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

 

12.évfolyam (emelt csoportban 11.évfolyam) 
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 A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkal-

mazások. 

 Pénzügyi alapfogalmak ismerete, pénzügyi számítások megértése, reproduká-

lása, kamatos kamatszámítás elvégzése. 

 A hitelfelvétel kockázatai, előnyei, hátrányai. 

 

Geometria  

11.évfolyam 

 Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták ismerete, 

alkalmazása 

 Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

 Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésé-

ben, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása. 

 Valós problémákhoz geometriai modell alkotása. 

 A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban.. 

 A geometriai és algebrai ismeretek között összekapcsolódás elemeinek isme-

rete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és egyenes egyen-

lete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

 

Geometria 

12. évfolyam 

 

 Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készítése. 

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

 A tanulók alkalmazzák számolási, gyakorlati feladatokban a háromszögekre 

vonatkozó általános tételeket. 

 

Valószínűség, statisztika 

11. évfolyam 

 Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 A valószínűség matematikai fogalmának, klasszikus kiszámítási módjának is-

merete, alkalmazása. 

 Mintavétel és valószínűség kapcsolata, alkalmazása. 

 A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat tudják ér-

telmezni, kezelni. 

 Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák a 

vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

 

 

Összességében 

12. évfolyam 

 A matematikai tanulmányok végére a matematika 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 szakkife-

jezéseket, jelöléseket. 
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 A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, törekedje-

nek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére. 

 A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége. 

 A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek alapvető matema-

tika kultúrtörténeti ismeretekkel, ismerjék a legnagyobb matematikusok felfe-

dezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire. 

 

 
 

 

MATEMATIKA EMELT SZINT (kiegészítés, heti 2 óra) 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Ez a kerettantervi elem az emelt szintű érettségire és a matematika főiskolai-egyetemi tanulá-

sára való felkészítést célozza meg. A problémamegoldó készségen túl az emelt szintű szóbeli érettsé-

gire fontos az önálló rendszerzés, lényegkiemelés, történeti áttekintés készségének kialakítása, alkal-

mazási lehetőségek megtalálása, kapcsolatok  keresése különböző témakörök között. 

Ebben az időszakban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, prob-

lémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is 

közvetítünk, amelyekhez kell az előző évek alapozása, és amelyek kissé összetettebb problémák meg-

oldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. Min-

den témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tantár-

gyakban való felhasználhatóságára. 

Az analízis témakörben a szemléletesség segíti a problémák átlátását, az egzaktság pedig a 

felsőfokú képzésre való készülést. 

A rendszerező összefoglalás, túl azon, hogy az eddigi matematikatanulás szintézisét adja, 

mintaként szolgálhat a későbbiekben is bármely területen végzett összegző munkához. 

 

 

 

 

GEOMETRIA (30 óra) 

 

 

I. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Trigonometria 

(11. évf.) 

 

Órakeret 

20 óra 
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Előzetes tudás 

 

Vektorokkal végzett műveletek. Hegyesszögek szögfüggvényei, szögmé-

rés fokban és radiánban.  Szögfüggvények általános értelmezése, össze-

függések szögfüggvények között. Trigonometrikus függvények. 

Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek. 

(lásd: középszintű tananyag) 

  
 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

 Algebrai módszerek alkalmazása számítási, bizonyítási feladatokban. A tanultak 

felfedeztetése más tudományterületeken. A függvényszemlélet alkalmazása az 

egyenletmegoldás során, végtelen sok megoldás keresése. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

  

II. 

 
 

Koordinátageometria 

(11. évf.) 

 

Órakeret 

10 óra 

 

Szögfüggvények közötti összefüggések. Ad-

díciós tételek: 

–    két szög összegének és különbségének szögfüggvényei, 

–    egy szög kétszeresének szögfüggvényei, 

–    félszögek szögfüggvényei, 

–    két szög összegének és különbségének szorzattá alakítása. 

A trigonometrikus azonosságok használata, több lehetőség 

közül a legalkalmasabb összefüggés megtalálása. Trigonomet-

rikus kifejezések értékének meghatározása. Háromszögekre 

vonatkozó feladatok addíciós tételekkel. . 

 

 

Trigonometrikus egyenletek. 

Az összes megoldás megkeresése. Hamis gyökök elkerülése. Tri-

gonometrikus egyenlőtlenségek 

(Grafikus megoldás, vagy egységkör alkalmazása.) . 

 Trigonometrikus kifejezések szélsőértékének keresése. 

 

Fizika: rezgőmozgás, 

adott kitéréshez, sebes-

séghez, gyorsuláshoz 

tartozó időpillanatok 

meghatározása. 

Kulcsfogalmak  

fogalmak 

 

trigonometrikus azonosságok, egyenletek, egyenlőtlenségek 
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Előzetes tudás 

 

Koordináta-rendszer, vektorok, vektorműveletek megadása koordinátákkal. 

Ponthalmazok koordináta-rendszerben. Függvények ábrázolása. Elsőfokú, 

másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. Egyenes és kör ko-

ordinátageometriája. 

(lsd. középszintű tananyag)   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. Geometriai problé-

mák megoldása algebrai eszközökkel. Számítógép használata. 

Ismeretek/ fejlesztési  követelmények 

 

 

 

A parabola tengelyponti egyenlete. 

A parabola pontjainak tulajdonsága: fókuszpont, vezéregyenes.  

A parabola és a másodfokú függvény. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

A parabola és az egyenes kölcsönös helyzete. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

 

Fizika: geometriai op-

tika, fényszóró, visz-

szapillantó tükör. 

 

Összetett feladatok megoldása paraméter segítségével, vagy a szer-

kesztés menetének követésével. 

Mértani helyek keresése. 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. 

Egyenlőtlenséggel megadott egyszerű feltételek.  

 

Informatika: több 

feltétel együttes 

vizsgálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Vektor, irányvektor, normálvektor, iránytényező. Egyenes, kör, parabola 

egyenlete. 
 

 

 

 

 

Az analízis elemei (40 óra) 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Soroza-

tok(11.évf.) 

 

Órakeret 

10 óra 
 

Előzetes tudás 

 

Számtani sorozat, mértani sorozat fogalma, egyszerű alapösszefüggések. 

 

 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A hétköznapi életben, matematikai problémában a sorozattal leírható meny-

nyiségek észrevétele. Sorozatok megadási módszereinek  

alkalmazása. Összefüggések hatékony alkalmazása. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 
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A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása. 

Sorozat megadása rekurzióval (Fibonacci sorozat.) 

Korlátos és monoton sorozatok 

 

 

 

Informatika: 

algoritmusok. 

 

Sorozatok konvergenciája. 

A határérték szemléletes és pontos definíciói. Mű-

veletek konvergens sorozatokkal. 

Konvergens és divergens sorozatok. 

Konvergens sorozatok tulajdonságai. 

Konvergens sorozatokra vonatkozó egyenlőtlenségek. 

Rendőrelv. 

 

 

Végtelen sorok. 

Végtelen sor konvergenciája, összege. 

Végtelen mértani sor. 

Szakaszos végtelen tizedes tört átváltása.  

 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak:  számtani és mértani sorozat, mértani sor, konver-

gens sorozat, határérték,divergens sorozat 

 

  

               

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Folytonosság, differenciálszámítás 

11.évf.(10 óra) – 12.évf.(20 óra számt. mért. sorozat helyett) 

 

Órakeret 

30 óra 

 

 

Előzetes tudás 

 

Függvények megadása, értelmezési tartomány, értékkészlet. Függvények jellem-

zése: zérushely, korlátosság, szélsőérték, monotonitás, paritás, periodicitás. So-

rozatok határértéke. 
 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

 

Megismerkedés a függvények vizsgálatának új módszerével. A függvény folyto-

nossága és határértéke fogalmának megalapozása. A differenciálszámítás mód-

szereinek használata a függvények lokális és globális tulajdonságainak vizsgála-

tára. Alkalmazások keresése a matematikán kívüli területeken – fizika, közgaz-

daságtan – is. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 
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A valós számok halmazán értelmezett függvények jellemzése. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

 

Informatika: számítógé-

pes szoftver alkalmazása 

függvények grafikonjá-

nak megrajzolására. 

 

Függvény határértéke. 

A függvények határértékének szemléletes fogalma, pontos defi-

níciói. Jelölések. 

Függvények véges helyen vett véges; véges helyen vett végtelen; 

végtelenben vett véges; végtelenben vett végtelen határértéke. 

A sorozatok és a függvények határértékének kapcsolata. 

A _
sin x 

függvény vizsgálata, az x = 0 helyen vett határértéke. 

  x 

 

 

A függvények folytonossága. 

Példák folytonos és nem folytonos függvényekre. 

A folytonosság definíciói.  

 

Fizika: példák folyto-

nos és diszkrét meny-

nyiségekre. 

 

Bevezető feladatok a differenciálhányados fogalmának előkészítésére. 

A függvénygörbe érintőjének iránytangense. A 

pillanatnyi sebesség meghatározása. 

 

Fizika: az út-idő függ-

vény és a pillanatnyi se-

besség kapcsolata; a se-

besség- idő függvény és a 

gyorsulás kapcsolata. 

A fluxus és az indukált 

feszültség kapcsolata. 

 

Biológia-egészségtan: 

populáció növekedésé-

nek átlagos sebessége. 
 

A differenciálhatóság fogalma. 

A különbségi hányados függvény, a differenciálhányados 

(derivált), a deriváltfüggvény. 

Példák nem differenciálható függvényekre is. 

Kapcsolat a differenciálható és a folytonos függvények között. Alap-

függvények deriváltja: konstans függvény, x
n
, trigonometrikus függvények 

deriváltja. 

Műveletek differenciálható függvényekkel. 

Függvény konstansszorosának deriváltja, összeg, szorzat, há-

nyados, összetett függvény deriváltja. 

Inverz függvény deriváltja. 

 

 

Fizika: harmonikus rez-

gőmozgás kitérése, se-

bessége, gyorsulása 

– ezek kapcsolata. 
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A függvény tulajdonságai és a derivált kapcsolata. 

Lokális növekedés, fogyás – intervallumon monoton függvény. 

Szélsőérték – lokális szélsőérték, abszolút szélsőérték. 

A szükséges és az elégséges feltételek pontos megfogalmazása, alkal-

mazása. 

 

 

Fizika: fizikai tartalmú 

függvények (pl. út-idő, 

sebesség-idő) deriváltjai-

nak 

jelentése. 

 

Konvexitás vizsgálata deriválással. 

A konvexitás definíciója. 

Inflexiós pont. 

A második derivált és a konvexitás kapcsolata. 

 

 

Függvényvizsgálat differenciálszámítással. 

Összevetés az elemi módszerekkel. 

 

 

Gyakorlati jellegű szélsőérték-feladatok megoldása. 

A differenciálszámítás és az elemi módszerek összevetése. 

 

Fizika: Fermat-elv, Snel-

lius-Descartes törvény. 

Fizikai jellegű szélsőér-

ték-problémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény folytonossága, határértéke. Különbségi hányados függvény, de-

rivált, deriváltfüggvény, magasabb rendű derivált. Monotonitás, lokális 

szélsőérték, abszolút szélsőérték. Konvex, konkáv függvény. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Integrálszámítás, térgeometria (12.évf.) 

 

Órakeret 

30óra  

Előzetes tudás 

 

Folytonos függvények fogalma. Területszámítás elemei. Sorozatok, véges sorok. 

Differenciálási szabályok ismerete. 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Az integrálszámítás módszereivel találkozva bővítjük a közelítő módszerek isme-

retét. A függvény alatti terület alkalmazásai a matematika és a fizika több terüle-

tén. Áttekintő képet alakítunk ki a térgeometriáról, a felszín- és térfogatszámítás 

módszereiről.  

 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 
 

Bevezető feladatok az integrál fogalmához. 

Függvény grafikonja alatti terület. 

A megtett út és a sebesség-idő grafikon alatti terület. 

A munka kiszámítása az erő-út grafikon alatti terület alapján. 

 

 

Alsó és felső közelítő összegek. 

Az intervallum felosztása, a felosztás finomítása. Kö-

zelítés véges összegekkel. 

 

 

A határozott integrál fogalma, jelölése. 

A szemléletes megközelítésre alapozva jutunk el a pontos defi-

nícióig. 

A határozott integrál és a terület-előjeles terület.  

Matematikatörténet: Bernhard Riemann. 

 

 

Az integrálhatóság szükséges és elegendő feltétele. Kor-

látos és monoton függvények integrálhatósága. A hatá-

rozott integrál tulajdonságai. 

 

Fizika: A munka és a 

mozgási energia. Elekt-

romos feszültség két pont 

között, a potenciál. Tehe-

tetlenségi nyomaték. 

Alakzat tömegközép-

pontja. A hidrosztatikai 

nyomás és az edény ol-

dalfalára ható erő. Effek-

tív áramerősség, feszült-

ség. 

 

Az integrál mint a felső határ függvénye. 

Integrálfüggvény. 

Folytonos függvény integrálfüggvényének deriváltja. 

Kapcsolat a differenciálszámítás és az integrálszámítás között. 

A primitív függvény fogalma. 

A primitív függvények halmaza – a határozatlan integrál: 

–    hatványfüggvény, polinom függvény; 

–    trigonometrikus függvények; 

–    exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. 

 



 

1391 
 

 

Az integrálszámítás alkalmazása matematikai és fizikai problémákra. 

Két függvénygörbe közötti terület meghatározása. For-

gástest térfogatának meghatározása. 

Henger, kúp, csonka kúp, gömb, gömbszelet térfogata. 

 

 

Fizika: Potenciál, munka-

végzés elektromos, illetve 

gravitációs erőtérben. 

Váltakozó áram munkája, 

effektív áram és feszült-

ség. 

   Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alsó és felső közelítő összeg, határozott integrál. Primitív függvény, határozatlan 

integrál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 

Fejlesztési cél 

 

Statisztika, valószínűség (12.évf.) 

 

Órakeret 

10 óra 
 

Előzetes tudás 

 

Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, me-

dián, módusz, szórás. Klasszikus valószínűségi modell. 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A valószínűség fogalmának bővítése, mélyítése. A kombinatorikai isme-

retek alkalmazása valószínűség meghatározására. Mit jelent a valószínű-

ség – a nagy számok törvénye. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok  

 

Eseményalgebra 

Kapcsolat a halmazok és logika műveleteivel 

Események összegének, szorzatának komplementerének valószínűsége 

Kizáró események, független események valószínűsége 

Feltételes valószínűség. 

Mintavételre vonatkozó valószínűségek megoldása klasszikus mo-

dell alapján. 

Binomiális és hipergeometriai eloszlás 

Nagy számok törvénye (szemléletes tárgyalás képletek nélkül). 

Geometriai valószínűség. 

 

Informatika: véletlen 

jelenségek számítógé-

pes szimulációja. 

 



 

[Ide írhatja a szöveget] 
 

Kulcsfogalmak/fogalmak:  valószínűség, kizáró esemény, független esemény 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két év-

folyamos ciklus vé-

gén 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

   Halmazok számosságával kapcsolatos ismeretek áttekintése. 

   A kombinatorikai problémák rendszerezése. 

   Bizonyítási módszerek áttekintése. 

   A gráfok eszköz jellegű használata probléma megoldásában. 

Számelmélet, algebra 

   A kiterjesztett gyök-, és hatványfogalom ismerete. 

   A logaritmus fogalmának ismerete. 

   A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét ese-

tekben probléma megoldása céljából. 

   Exponenciális és logaritmusos egyenletek megoldása, ellenőrzése. 

   Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok 

alkalmazása, az összes gyök megtalálása. 

   Egyenletek ekvivalenciájának áttekintése. 

   A számológép biztos használata. 

 

Függvények, az analízis elemei 

Exponenciális-, logaritmus- és a trigonometrikus függvények 

értelmezése, ábrázolása, jellemzése. 

 Függvénytranszformációk. 

   Exponenciális folyamatok matematikai modellje. 

   A számtani és a mértani sorozat. Rekurzív sorozatok. 

   Pénzügyi alapfogalmak ismerete, pénzügyi számítások megértése, reproduká-

lása, kamatos kamatszámítás elvégzése. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Rendszerező összefoglalás (12. évf.) 

 

Órakeret 

18 óra 
 

Előzetes tudás 

 

A 6 év matematika tananyaga. 
 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben. Felkészítés az 

emelt szintű érettségire: az önálló rendszerezés, lényegkiemelés, történeti átte-

kintés készségének továbbfejlesztése, alkalmazási lehetőségek megtalálása. 

Kapcsolatok keresése különböző témakörök között. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 
 

Az analízis elemei (10 óra) 

Emelt szintű feladatsorok megoldása, szóbeli tételek  (8 óra) 
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  Soroza-

tok vizsgá-

lata mono-

tonitás, 

korlátos-

ság, határ-

érték szem-

pontjából. 

Véges és 

végtelen 

sorok ösz-

szegzése. 

A függ-

vények vizs-

gálata, jel-

lemzése 

elemi eszkö-

zökkel és 

differenciál-

számítás 

használatá-

val. 

   Az integrálszámí-

tás használata, gyakor-

lati alkalmazása 



 

 

 

Geometria 

   Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, 

vektorkoordináták. 

   Két vektor skaláris szorzata. 

 Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása. 

 A geometriai és algebrai ismeretek közötti kapcsolódás elemeinek isme-

rete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör, egyenes, pa-

rabola egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

   Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készítése. 

   Távolság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

   Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 A valószínűség matematikai fogalma, klasszikus kiszámítási módja. 

   Mintavétel és valószínűség kapcsolata, alkalmazása. 

Matematika 

helyi tanterv négy évfolyamos gimnázium  9–12. évfolyama számára 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszer-

ről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása 

érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rend-

szerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése 

segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megje-

lenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szak-

mák eszköze. 
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják 

választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, gondol-

kodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, valószí-

nűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisz-

tikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékeny-

ségét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldön-

tését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevé-

kenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformá-

ciók) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- 



 

 

és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott ösz-

szefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső 

szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai 

érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struktúráját 

(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók absztrakciós és 

szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek felada-

tokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfo-

galmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A disz-

kussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle 

nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók 

eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a mate-

matika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai 

gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az életkori, egyéni fej-

lődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek 

megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehet-

ség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan 

tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika a maga ha-

gyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a 

humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a min-

dennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell 

azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy 

a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafi-

konok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közle-

ményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek ér-

telmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, 

a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a taní-

tási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozi-

tív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás fo-

lyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A ma-

tematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, 

számítógép, grafikus kalkulátor), Internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel 

hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális 

önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommuni-

káció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatá-

sára, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A 

matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg ki-

emelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti. 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt 



 

 

szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten, rend-

szeresen foglalkozunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldá-

sát keressük.  Kiemelt  szerepet szánunk azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gazda-

sági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel 

maximumát keressük. Fokozatosan vezetjük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalma-

kat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő 

stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos 

ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az 

életkor előre haladtával egyre több példát mutatunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni 

a matematika. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismereteket alkalmaznak 

az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. 

informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, 

grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását. 

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok 

és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, ha 

bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs bázis kiala-

kításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig 

meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok életé-

nek, munkásságának megismerése. A NAT néhány matematikus ismeretét előírja minden tanuló szá-

mára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, 

Cantor, Erdős, Neumann. A kerettanterv ezen kívül is sok helyen hívja fel a tananyag matematikatörté-

neti érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk jellegének megfelelően szabadon vá-

logathatnak. 

A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Hogy a tananyagban 

szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból indulunk ki, s mennyire részletezünk 

egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás súlyától, a csoport befogadó képességétől, a rendelke-

zésre álló időtől stb. Ami fontos, az a bizonyítás iránti igény felkeltése, a logikai levezetés szükségessé-

gének megértetése. Ennek mikéntjét a helyi tantervre támaszkodva mindig a szaktanárnak kell eldönte-

nie, ezért a tantervben a tételek megnevezése mellett nem szerepel utalás a bizonyításra. A fejlesztési 

cél elérése szempontjából  - egy adott tanulói közösség számára - nem feltétlenül a tantervben szereplő 

(nevesített) tételek a legalkalmasabbak bizonyítás bemutatására, gyakorlására. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények figyelembevé-

telét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód megválasztását, más ese-

tekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. Egy adott osztály matemati-

katanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói 

érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanu-

lók gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbta-

nulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, mások-

nak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az 

iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség 

megvalósulását. 

Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai 

A  munkaközösség a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szemponto-

kat veszi figyelembe: 



 

 

–a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

–a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható; 

–a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényei-

nek megfelelő használatra több tanéven keresztül; 

–a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz álla-

potának megóvására; 

Előnyben  részesítjük azokat a taneszközöket: 

–amelyek több éven keresztül használhatók; 

–amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

–amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

–amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti 

az órai munkát pl. feladatok, videók, animációk, 3D modellek, szerkesztő és grafi-

konrajzoló, statisztikai programok, interaktív feladatok, számonkérési lehetőségek, 

játékok stb. segítségével. 

–amelyekhez  olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt digitális eszkö-

zöket és tartalmakat interneten keresztül a diákok otthoni tanulásához is nyújtani 

tudja. 
 

„A javasolt (nyomtatott és digitális) taneszközök : 

Iskolai tanulói eszközök, tanári demonstrációs eszközök, interaktív tábla, számítógép, projektor stb. 

 

 

A tantárgy heti óraszáma, éves óraszáma évfolyamonként 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 4 144 

12. évfolyam 4 128 

 

 

 

 

A tantárgy éves óraszáma témakörökre lebontva 

 



 

 

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

Gondolkodási módszerek 10 14 12 7 

Számtan, algebra 51 50 41  

Függvények, sorozatok 22 19 22 28 

Geometria 49 45 50 32 

Valószínűség, statisztika 7 11 14 9 

Év végi ismétlés 5 5 5 52 

Összesen 144 144 144 128 

 

 

Évfolyam 
9.  10.  11.  12.  

Heti óraszám 4 4 4  Emelt 2 4 Emelt 2 

Éves óraszám 

/36 hét illetve 

32hét/ 

144 144 144 72 128 64 

Gondolkodási 

módszerek, 

halmazok, mate-

matikai logika, 

kombinatorika 

10 14 12  7  

Számelmélet, al-

gebra 
51 50 41  

Lásd is-

métlés 
 

Függvények, so-

rozatok 
22 19 22 40 28  

Geometria 49 45 50 30 32 30 

Valószínűség, 

statisztika 
7 11 14          9 10 

Év végi ismétlés 5 5 5 2 52 3 



 

 

 

 

 

9–10. évfolyam 

Ez a matematika kerettanterv mindazon tanulóknak szól, akik a 9. osztályban még nem választottak 

matematikából emelt szintű képzést. Azoknak is, akik majd később, fakultáción akarnak felkészülni 

matematikaigényes pályákra, és természetesen azoknak is, akiknek a középiskola után nem lesz rend-

szeres kapcsolatuk a matematikával, de egész életükben hatni fog, hogy itt milyen készségeik alakultak 

ki a problémamegoldásban, a rendszerező, elemző gondolkodásban. Ezeket a tanulókat ebben az idő-

szakban lehet megnyerni a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó fontosságú természettudo-

mányos, műszaki, informatikai pályáknak. 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az ismertszer-

zés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, és az ezek 

alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két évfolyamán sok, korábban már 

szereplő ismeret, összefüggés, fogalom újra előkerül, úgy, hogy a fogalmak definiálásán, az összefüg-

gések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik 

megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás 

alapvető módszereivel. (Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sej-

tések, állítások megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések fel-

sorolása, a következmények elemzése.) A felsorolt célok az általános iskolai matematikatanítás céljai-

hoz képest jelentős többletet jelentenek, ezért is fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal 

tegyük könnyebbé az átmenetet. 

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai alapú játé-

kok. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon alapuló számjátéko-

kat, és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni akarnak, ezért természetes módon 

elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket vé-

geznek, amilyeneket hagyományos feladatokkal nem tudnánk elérni. A matematikatanításnak ebben a 

szakaszában sok érdekes matematikatörténeti vonatkozással lehet közelebb hozni a tanulókhoz a tantár-

gyat. A témakör egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját. A geometria 

egyes területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve vilá-

gossá tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az ezekre a témákra 

fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló motiváció miatt. (A 

tantervben dőlt betűkkel szerepelnek ezek a részek.) 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a minden-

napi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú feladatokkal, számos 

geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális megoldásokat ke-

resni. 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen követelmény, 

hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kuta-

tómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint a geometriai 

és egyéb matematikai programok használata is. 

A tanulók későbbi, matematika szempontjából nagyon különböző céljai, a fogalmi gondolkodásban 

megnyilvánuló különbségek igen fontossá teszik ebben a szakaszban a differenciálást. Az évfolyamok 

összetételének a bevezetőben vázolt sokszínűsége miatt nagyon indokolt csoportbontásban tanítani a 

matematikát. 



 

 

Az alábbi tananyag heti 3 + 1 tanórára készült. Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a 

táblázatok tartalmazzák. 



 

 

  

9. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Számtan, algebra 39+12 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 15+7 óra 

4. Geometria 37+12 óra 

5. Valószínűség, statisztika 7 óra 

Év végi ismétlés 5 óra 

Az össz. Óraszám 144 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba 

rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A mate-

matikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A ma-

tematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások megkülönbözte-

tése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszere-

zési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véges és végtelen halmazok. Végte-

len számosság szemléletes fogalma. 

Matematikatörténet: Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges 

halmazok elemszáma adható meg ter-

mészetes számmal.  

 

Részhalmaz. Halmazműveletek: 

unió, metszet, különbség. Halmazok 

közötti viszonyok megjelenítése. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése.  

Szöveges megfogalmazások mate-

matikai modellre fordítása.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatok, szavak, 

hangok rendszerezése. 

 



 

 

Elnevezések megtanulása, definíci-

ókra való emlékezés. 

Biológia-egészségtan: 

halmazműveletek alkal-

mazása a rendszertan-

ban. 

 

Kémia: anyagok csopor-

tosítása. 

Alaphalmaz és komplementer hal-

maz.  

Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz 

nélkül nincs komplementer halmaz.  

Halmaz közös elem nélküli halma-

zokra bontása jelentőségének belá-

tása. 

Biológia-egészségtan: 

élőlények osztályozása; 

besorolás közös rész nél-

küli halmazokba. 

A megismert számhalmazok: termé-

szetes számok, egész számok, racio-

nális számok. 

A számírás története. 

A megismert számhalmazok áttekin-

tése. Természetes számok, egész szá-

mok, racionális számok elhelyezése 

halmazábrában, számegyenesen. 

Informatika: számábrá-

zolás (problémamegol-

dás táblázatkezelővel). 

Valós számok halmaza. Az interval-

lum fogalma, fajtái. Irracionális szám 

létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az interval-

lum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott ponthalma-

zok, adott tulajdonságú ponthalma-

zok (kör, gömb, felező merőleges, 

szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése (például 

két feltétellel megadott ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 

ábrázolása. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

  



 

 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelé-

sekben a logikai műveletek felfede-

zése, megértése, önálló alkalmazása. 

A köznyelvi kötőszavak és a mate-

matikai logikában használt kifejezé-

sek jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos szö-

vegekben található matematikai in-

formációk felfedezése, rendezése a 

megadott célnak megfelelően. Mate-

matikai tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfolya-

mon: a szöveg alapján a megfelelő 

matematikai modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg alapján történő 

ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán be-

lül; matematikán kívüli problémák 

modellezése. Gondolatmenet lejegy-

zése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése (a szö-

vegben előforduló információk). Fi-

gyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és 

dedukció, a rendszerezés, a következ-

tetés.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés; infor-

mációk azonosítása és 

összekapcsolása, a szö-

veg egységei közötti tar-

talmi megfelelés felis-

merése; a szöveg tar-

talmi elemei közötti kije-

lentés-érv, ok-okozati 

viszony felismerése és 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

A „minden” és a „van olyan” helyes 

használata.  

Nyitott mondatok igazsághalmaza, 

szemléltetés módjai. 

A „minden” és a „van olyan” helyes 

használata.  

Halmazok eszközjellegű használata. 

 

 

A matematikai bizonyítás. Kísérlete-

zés, módszeres próbálkozás, sejtés, 

cáfolás (folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz sze-

repe a tudományosság kialakításá-

ban. Nevezetes sejtések (pl. ikerprím 

sejtés); hosszan „élt”, de megoldott 

sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, 

sejtés, cáfolás megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. El-

lenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont (pl. a saját és a vitapartner 

szempontjának) egyidejű követése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mások érvelésének 

összefoglalása és figye-

lembevétele. 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú állítá-

sok.  

Az „akkor és csak akkor” haszná-

lata. Feltétel és következmény fel-

ismerése a  

 



 

 

„Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állí-

tások, tételek jelentésének elem-

zése. 

Bizonyítás.  Gondolatmenet tagolása. Rendszere-

zés (érvek logikus sorrendje).  

Következtetés megítélése helyessége 

szerint. A bizonyítás gondolatmene-

tére, bizonyítási módszerekre való 

emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatme-

netének követése, megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes és 

helytelenül megfogalmazott követ-

keztetésekre. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és cá-

folat szabályainak alkal-

mazása. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 

leszámlálás, sorbarendezés, gyakor-

lati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Logikai szita. 

Rendszerezés: az esetek összeszám-

lálásánál minden esetet meg kell ta-

lálni, 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 új-

jal való próbálkozás; a sikertelenség 

okának feltárása (pl. minden felté-

telre figyelt-e). 

Informatika: probléma-

megoldás táblázatkeze-

lővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása a 

kombinatorika eszközei-

vel. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: periodicitás, ismét-

lődés és kombinatorika 

mint szervezőelv poeti-

zált szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak 

(csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémamegol-

dásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, tele-

pülés úthálózata stb. szemléltetése 

gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése gráf-

fal. 

Kémia: molekulák tér-

szerkezete. 

 

Informatika: probléma-

megoldás informatikai 

eszközökkel és módsze-

rekkel, hálózatok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: pl. családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs fok-

száma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és kö-

vetkezmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás.  



 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

39+12=51 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági szabá-

lyok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata. 

Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján első-

fokú egyismeretlenes egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakeze-

lés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabályok 

betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megol-

dási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakí-

tása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének 

vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A 

problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak 

megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfele-

lően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági szabá-

lyok. Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legki-

sebb közös többszörös. Relatív 

prímek.  

Matematikatörténeti és számel-

méleti érdekességek: 

(pl. végtelen sok prímszám léte-

zik, tökéletes számok, barátsá-

gos számok,  

Eukleidész. Mersenne, Euler, 

Fermat) 

A tanult oszthatósági szabályok rend-

szerezése. Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb kö-

zös többszörös meghatározása a fel-

bontás segítségével. 

Egyszerű oszthatósági feladatok, szö-

veges feladatok megoldása. 

Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása.  

Érvelés. 

 

Hatványozás 0 és negatív egész 

kitevőre. Permanencia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi defi-

níció kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való emlékezés.  

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal 

adott definícióval). 

Fizika: hőmérséklet, elektro-

mos töltés, áram, feszültség 

előjeles értelmezése. 

Különböző számrendszerek. A 

helyiértékes írásmód lényege. 

Kettes számrendszer. 

A különböző számrendszerek egyenér-

tékűségének belátása. 

Informatika: kommunikáció 

ember és gép között, adattá-

rolás egységei. 



 

 

Matematikatörténet: Neumann 

János. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, te-

rület, tömeg, népesség, pénz, adat stb.) 

mennyiségi jellemzőinek kifejezése 

számokkal, mennyiségi következteté-

sek. Számolás normálalakkal írásban 

és számológép segítségével. 

A természettudományokban és a társa-

dalomban előforduló nagy és kis 

mennyiségekkel történő számolás 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: tér, idő, nagy-

ságrendek – méretek és 

nagyságrendek becslése és 

számítása az atomok mérete-

itől az ismert világ méretéig; 

szennyezés, környezetvéde-

lem. 

Nevezetes azonosságok: kom-

mutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás.  

Számolási szabályok, zárójelek 

használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, ösz-

szeillesztése, felhasználása.  

 

(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, 
22 ba   szorzat alakja. Azo-

nosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása (azo-

nosságok).  

Geometria és algebra összekapcsolása 

az azonosságok igazolásánál. 

Fizika: számítási feladatok 

megoldása (pl. munkatétel). 

Egyszerű feladatok polinomok, 

illetve algebrai törtek közötti 

műveletekre. Tanult azonossá-

gok alkalmazása. Algebrai tört 

értelmezési tartománya. Algeb-

rai kifejezések egyszerűbb 

alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. 

szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, 

bővítése, műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási fel-

adatok. 

Elsőfokú egyenletek és egyen-

lőtlenségek megoldása külön-

böző módszerekkel (lebontoga-

tás, mérlegelv, szorzattá alakí-

tás, értelmezési tartomány és 

értékkészlet vizsgálata, grafi-

kus módszer). Egyszerű egyen-

letek paraméterrel. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, ösz-

szeillesztése, felhasználása, kiegészí-

tése. Módszerek tudatos kiválasztása 

és alkalmazása. 

 

Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése.  

Különböző módszerek alkalmazása 

ugyanarra a problémára (behelyettesítő 

módszer, egyenlő illetve ellentett 

együtthatók módszere, grafikus mód-

szer). 

Fizika: kinematika, dina-

mika. 

Elsőfokú egyenletre, egyenlet-

rendszerre vezető szöveges szá-

mítási feladatok a természettu-

dományokból, a mindennapok-

ból.  

Szöveges számítási feladatok megol-

dása a természettudományokból, a 

mindennapokból (pl. százalékszámí-

tás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, 

árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási fel-

adatok. 

 



 

 

jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek 

százalékos összetétele).  

A növekedés és csökkenés kifejezése 

százalékkal („mihez viszonyítunk?”). 

Gondolatmenet lejegyzése (megoldási 

terv).  

Számológép használata. Az értel-

mes kerekítés megtalálása. 

A mindennapokhoz kapcsolódó prob-

lémák matematikai modelljének elké-

szítése (egyenlet, illetve egyenletrend-

szer felírása); a megoldás ellenőrzése, 

a gyakorlati feladat megoldásának ösz-

szevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Informatika: problémameg-

oldás táblázatkezelővel. 

 

Földrajz: a pénzvilág műkö-

dése. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tudatos élelmiszer-vá-

lasztás, becslések, mérések, 

számítások. 

 

Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek: a csa-

lád pénzügyei és gazdálko-

dása, vállalkozások. 

Fizika: kinematika, dina-

mika. 

 

Kémia: százalékos keverési 

feladatok. 

Egyes változók kifejezése fizi-

kai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségének 

belátása. Helyettesítési érték kiszámí-

tása képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek ér-

telmezése.. 

Egy abszolútértéket tartalmazó 

egyenletek. baxcx  . 

Definíciókra való emlékezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. 

Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Elsőfokú egyenletrendszer. Egyenlőtlen-

ség.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

15+7=22 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok áb-

rázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A függvény megadása, elemi tu-

lajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása (függ-

vénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét 

függvények elemzése a grafikonjuk 

alapján.  

Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése grafikon alapján. Számítógép 

használata a függvények vizsgálatára. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: időben leját-

szódó folyamatok leírása, 

elemzése. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata, adatkezelés táblá-

zatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris kap-

csolatok. A lineáris függvények 

tulajdonságai. Az egyenes ará-

nyosságot leíró függvény. A line-

áris függvény grafikonjának me-

redeksége, ennek jelentése lineá-

ris kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott szabálynak, 

összefüggésnek megfelelően. 

Időben lejátszódó történések megfi-

gyelése, a változás megfogalmazása. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsola-

tok felfedezése a hétköznapokban (pl. 

egységár, a változás sebessége). Lineá-

ris függvény ábrázolása paraméterei 

alapján. 

Számítógép használata a lineáris folya-

mat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris fo-

lyamatok vizsgálata, a vál-

tozás sebessége. 

 

Kémia: egyenes arányos-

ság. 

 

Informatika: táblázatkeze-

lés. 

Az abszolútérték-függvény. Az 

baxx   függvény grafi-

konja, tulajdonságai ( 0a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 

xx  ( 0x ) függvény gra-

fikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

 

A fordított arányosság függvé-

nye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafi-

konja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

Fizika: ideális gáz, izo-

terma. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok függvénymodelljé-

nek megalkotása. A folyamat elemzése 

a függvény vizsgálatával, az eredmény 

összevetése a valósággal. A modell ér-

vényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függ-

vényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

Egyenlet, egyenletrendszer gra-

fikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két kü-

lönböző módszerrel.  

Az algebrai és a grafikus módszer ösz-

szevetése. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz: szá-

mítási feladatok. 



 

 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése.  

Számítógépes program használata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) 

másodfokú függvény ábrázolása 

és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk átte-

kintése az vuxax  2)(  

alak segítségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai ismere-

tek és függvénytulajdonságok isme-

rete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen gyor-

suló mozgás kinematikája. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

 

  



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, növe-

kedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. Függvénytranszformá-

ció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

37+12=49 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek 

csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 

alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 

Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. 

Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pi-

tagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Az egybevágósági transzfor-

mációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének felisme-

rése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felisme-

rése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Ösz-

szetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet 

kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmé-

nyek összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, szá-

mítógép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, távolságok és 

szögek értelmezése. (Folya-

matosan a 9-10. évfolya-

mon.) 

Idealizáló absztrakció: pont, 

egyenes, sík, síkidomok, testek. 

Vázlat készítése. 

 

  



 

 

A háromszög nevezetes vo-

nalai, körei. Oldalfelező me-

rőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, súlyvona-

lak, középvonalak tulajdon-

ságai. Körülírt kör, beírt kör. 

Matematikatörténet: Euler-

egyenes, Feuerbach-kör be-

mutatása (interaktív szer-

kesztőprogrammal, bizonyí-

tás nélkül). 

A definíciók és tételek pontos is-

merete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Konvex sokszögek általános 

tulajdonságai. Átlók száma, 

belső szögek összege. Szabá-

lyos sokszög belső szöge. 

Fogalmak alkotása specializálás-

sal: konvex sokszög, szabályos 

sokszög. 

 

Kör és részei, kör és egyenes. 

Ív, húr, körcikk, körszelet. 

Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a körpályán 

mozgó test sebessége. 

 

Vizuális kultúra: építészeti stílusok. 

A körív hossza. Egyenes ará-

nyosság a középponti szög és 

a hozzá tartozó körív hossza 

között (szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak vizsgá-

lata. 

Fizika: körmozgás sebessége, szög-

sebessége. 

 

Földrajz: távolság a Föld két pontja 

között. 

A körcikk területe. Egyenes 

arányosság a középponti szög 

és a hozzá tartozó körcikk te-

rülete között (szemlélet alap-

ján). 

Együttváltozó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak vizsgá-

lata. 

 

  



 

 

A szög mérése. A szög ív-

mértéke.  

Mérés, mérési elvek megisme-

rése. Mértékegység-választás, 

mérőszám. 

Fizika: szögsebesség, körmozgás, 

rezgőmozgás. 

 

Földrajz: tájékozódás a földgöm-

bön; hosszúsági és szélességi körök, 

helymeghatározás. 

Thalész tétele, és alkalmazá-

sai. 

A matematika mint kulturális 

örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Állítás és megfordításának gya-

korlása. 

 

Pitagorasz-tétel alkalmazá-

sai. 

(Koordináta-geometria elő-

készítése.) 

Ismeretek mozgósítása, rendsze-

rezése problémamegoldás érdeké-

ben. Állítás és megfordításának 

gyakorlása.  

Fizika: vektor felbontása merőle-

ges összetevőkre. 

A tengelyes és a középpontos 

tükrözés, az eltolás, a pont 

körüli elforgatás. A transz-

formációk tulajdonságai.  

A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó tulaj-

donságok tudatosítása. 

Fizika: elmozdulásvektor, forgások. 

 

Földrajz: bolygók tengely körüli 

forgása, keringés a Nap körül. 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a ma-

tematikában, a művészetekben, 

a környezetünkben található 

tárgyakban, részvétel szimmet-

rián alapuló játékokban. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata. 

 

Vizuális kultúra: kifejezés, képző-

művészet; művészettörténeti stílus-

korszakok. 

 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

  



 

 

Szimmetrikus négyszögek. 

Négyszögek csoportosítása 

szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializálás-

sal. 

Vizuális kultúra: kifejezés, képző-

művészet; művészettörténeti stílus-

korszakok. 

Egyszerű szerkesztési felada-

tok.  

Szerkesztési eljárások gyakorlása. 

Szerkesztési terv készítése, ellen-

őrzés. Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Pontos, esztétikus mun-

kára nevelés. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Vektorok összege, két vektor 

különbsége. 

Műveleti analógiák (összeadás, 

kivonás). 

Fizika: erők összege, két erő kü-

lönbsége, vektormennyiség válto-

zása (pl. sebesség-változás). 

Vektor szorzása valós szám-

mal. 

Új műveletfogalom kialakítása és 

gyakorlása. 

Fizika: Newton II. törvénye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög, spe-

ciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó. Szim-

metria. Vektor, vektorművelet.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása. 

Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. Táb-

lázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, ér-

tékelésében, ábrázolásában. 

 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk 

(gyakoriság, relatív gyakoriság, el-

oszlás, kördiagram, oszlopdiagram, 

vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázo-

lása. Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, ké-

szítése.  

Grafikai szervezők összevetése más 

formátumú dokumentumokkal, kö-

vetkeztetések levonása írott, ábrá-

zolt és számszerű információ össze-

kapcsolásával. 

Számítógép használata. 

Informatika: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, informá-

ciómegjelenítés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalmi té-

mák vizuális ábrázolása 

(táblázat, diagram). 

 

Földrajz: időjárási, éghaj-

lati és gazdasági statiszti-

kák. 

Adatsokaságok jellemzői: átlag, me-

dián, módusz, terjedelem. 

A statisztikai mutatók nyújtotta in-

formációk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata kevés 

statisztikai jellemzővel: előnyök és 

hátrányok.  

Informatika: statisztikai 

adatelemzés. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag., terjedelem, szórás. Gyakoriság, 

relatív gyakoriság. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

9. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

 – Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket 

a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizo-

nyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban. 

 

 

Számtan, algebra 

 – Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; 

a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modell-

alkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész 

kitevőjű hatványok, azonosságok. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szö-

veges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a 

megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrend-

szerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer meg-

adása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 



 

 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, kere-

sőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alap-

ján. 

 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 – A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- rendszerben, 

és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a mate-

matika, hanem a természettudományos tárgyak megértése miatt, és külön-

böző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 

Geometria 

 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 – A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete. 

 – Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti össze-

hasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 

 – Szimmetria ismerete, használata. 

 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vo-

nalak, pontok, körök). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel.  

 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 – Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok össze-

adása, kivonása, vektor szorzása valós számmal. 

 – Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a jel-

lemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, 

illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformá-

ciók rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geomet-

riai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 

feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkal-

mazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munka-

végzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és 

relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatáro-

zása. 



 

 

 – A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képes-

sége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról 

adatsokaság jellemzőit leolvasni.  

 



 

 

  

10. évfolyam 

 
A 11. évfolyamról átcsoportosítjuk 10. osztályba az alábbi 5 óra tartalmat: 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg) tulajdonságai. 

A trigonometrikus függvények alkalmazása egyszerű egyenletek megoldásában. 

A szögfüggvényfogalom 10. évfolyamon történő kiterjesztésének két alapvető indoka van: 

 1. Érdemes a kiterjesztést időben viszonylag közel tanítani a hegyesszögekre vonatkozó definíciókhoz, 

összefüggésekhez, alkalmazásokhoz, ugyanis ekkor még  

„eleven”, alkalmazásképes szinten emlékeznek a tanulók a hegyesszögekre vonatkozó ismeretekre.  

 2. Más tantárgyak (elsősorban a fizika) tananyaga alkalmazás szintjén igényelheti a kiterjesztett fogal-

makat. A 3.2.08.1Fizika tanterv minden olyan tartalmat (Rezgések, hullámok, váltakozó áram), 

amely igényli a szögfüggvények ismeretét, 9–10. osztályban tárgyal, ezért ha az iskola ezt a tantervet 

választja, akkor mindenképpen indokolt a szögfüggvények bevezetése 10. osztályban.  

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 14 óra 

2. Számtan, algebra 38+12=50 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok  12+7= 19 óra 

4. Geometria 33+12=45 óra 

5. Valószínűség, statisztika 11 óra 

Év végi ismétlés 5 óra 

Az össz. Óraszám 144 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott 

szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. 

A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis állítások megkülön-



 

 

böztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Ön-

fejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség 

fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A matematikai bizonyítás. Kísérlete-

zés, módszeres próbálkozás, sejtés, 

cáfolás (folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz sze-

repe a tudományosság kialakításá-

ban. Nevezetes sejtések (pl. ikerprím 

sejtés); hosszan „élt”, de megoldott 

sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, 

sejtés, cáfolás megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. El-

lenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont (pl. a saját és a vitapartner 

szempontjának) egyidejű követése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mások érvelésének 

összefoglalása és figye-

lembevétele. 

Állítás, tétel és megfordítása. Szüksé-

ges feltétel, elegendő feltétel. „Akkor 

és csak akkor” típusú állítások. 

Az „akkor és csak akkor” haszná-

lata. Feltétel és következmény fel-

ismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítá-

sok, tételek jelentésének elemzése. 

 

  



 

 

Bizonyítás. Bizonyítási módszerek, 

jellegzetes gondolatmenetek (indi-

rekt módszer, skatulya-elv) konkrét 

példákon keresztül. 

Gondolatmenet tagolása. Rendszere-

zés (érvek logikus sorrendje).  

Következtetés megítélése helyessége 

szerint. A bizonyítás gondolatmene-

tére, bizonyítási módszerekre való 

emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatme-

netének követése, megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes 

és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és cá-

folat szabályainak alkal-

mazása. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelé-

sekben a logikai műveletek felfede-

zése, megértése, önálló alkalmazása. 

A köznyelvi kötőszavak és a mate-

matikai logikában használt kifejezé-

sek jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos szö-

vegekben található matematikai in-

formációk felfedezése, rendezése a 

megadott célnak megfelelően. Mate-

matikai tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfolya-

mon: a szöveg alapján a megfelelő 

matematikai modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg alapján történő 

ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán be-

lül; matematikán kívüli problémák 

modellezése. Gondolatmenet lejegy-

zése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése (a szö-

vegben előforduló információk).  

Figyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és 

dedukció, a rendszerezés, a következ-

tetés.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés; infor-

mációk azonosítása és 

összekapcsolása, a szö-

veg egységei közötti tar-

talmi megfelelés felis-

merése; a szöveg tar-

talmi elemei közötti kije-

lentés-érv, ok-okozati 

viszony felismerése és 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 

leszámlálás, sorbarendezés, gyakor-

lati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek összeszám-

lálásánál minden esetet meg kell ta-

lálni, 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 új-

jal való próbálkozás; a sikertelenség 

Informatika: probléma-

megoldás táblázatkeze-

lővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása a 

kombinatorika eszközei-

vel. 



 

 

okának feltárása (pl. minden felté-

telre figyelt-e). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: periodicitás, ismét-

lődés és kombinatorika 

mint szervezőelv poeti-

zált szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak 

(csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémamegol-

dásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, tele-

pülés úthálózata stb. szemléltetése 

gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése gráf-

fal. 

Kémia: molekulák tér-

szerkezete. 

 

Informatika: probléma-

megoldás informatikai 

eszközökkel és módsze-

rekkel, hálózatok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: pl. családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma. Feltétel és következmény. Szükséges feltétel, 

elegendő feltétel.  Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

38+12=50 óra 

Előzetes tudás 

Egész kitevőjű hatványozás. Számolás algebrai kifejezésekkel. Egyenlet, egyenlet 

megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell 

alkotása), megoldása, ellenőrzése. Négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakeze-

lés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabályok 

betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek meg-

oldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakí-

tása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének 

vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A 

problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak 

megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfele-

lően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A négyzetgyök definíci-

ója. A négyzetgyök azo-

nosságai.  

A négyzetgyök azonosságainak 

használata konkrét esetekben. 

Gyökjel alól kihozatal, nevező 

gyöktelenítése. 

Fizika: fonálinga lengésideje, rezgés-

idő számítása. 

A másodfokú egyenlet 

megoldása, a megoldó-

képlet.  

Különböző algebrai módszerek al-

kalmazása ugyanarra a problémára 

(szorzattá alakítás, teljes négyzetté 

kiegészítés). Ismeretek tudatos me-

morizálása (rendezett másodfokú 

egyenlet és megoldóképlet össze-

kapcsolódása).  

A megoldóképlet biztos használata. 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás kinematikája. 

Másodfokú egyenletre 

vezető gyakorlati problé-

mák, szöveges feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú 

egyenlet) megalkotása a szöveg 

alapján. A megoldás ellenőrzése, 

gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal (lehetsé-

ges-e?). 

Fizika; kémia: számítási feladatok. 

Gyöktényezős alak. Má-

sodfokú polinom szor-

zattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása.  

Gyökök és együtthatók 

összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet megoldásá-

nak ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű maga-

sabb fokú egyenlet meg-

oldása. 

Matematikatörténet: 

részletek a harmad- és 

ötödfokú egyenlet megol-

dásának történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a ma-

tematikában megoldhatatlan problé-

mák. 

 

Egyszerű négyzetgyökös 

egyenletek. 

dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. Fizika: például egyenletesen gyor-

suló mozgással kapcsolatos kinemati-

kai feladat. 

Másodfokú egyenletrend-

szer.  

A behelyettesítő mód-

szer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrend-

szer megoldása. A behelyettesítő 

módszerrel is megoldható feladatok.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenségek. 

02  cbxax  (vagy 

> 0) alakra visszavezet-

hető egyenlőtlenségek (

0a ). 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlen-

ség megoldása. Másodfokú függ-

vény eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata. 

  



 

 

Példák adott alaphalma-

zon ekvivalens és nem 

ekvivalens egyenletekre, 

átalakításokra. Alaphal-

maz, értelmezési tarto-

mány, megoldáshalmaz. 

Hamis gyök, gyökvesz-

tés. Egyszerű paraméte-

res másodfokú egyenle-

tek. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Halmazok eszközjellegű használata. 

 

Összefüggés két pozitív 

szám számtani és mértani 

közepe között. Gyakorlati 

példa minimum és maxi-

mum probléma megoldá-

sára. 

Geometria és algebra összekapcso-

lása az azonosság igazolásánál.  

Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és maximumprob-

lémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Gyöktényezős alak. Egyenletrendszer. 

Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. Szélsőérték. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

12+7=19 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok áb-

rázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése. A periodicitás 

kezelése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvények alkalmazása másod-

fokú és gyökös egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldására; 

másodfokú függvényre vezető 

szélsőérték-feladatok 

Függvénytulajdonságok tudatos alkalma-

zása 
 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus alapfüggvények 

(sin, cos, tg) tulajdonságai. 

A kiterjesztés szükségességének, alap-

gondolatának megértése. A permanen-

cia-elv alkalmazása. Időtől függő perio-

dikus jelenségek kezelése. 

Fizika: periodikus moz-

gás, hullámmozgás, válta-

kozó feszültség és áram.  

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, 

GPS. 



 

 

A trigonometrikus függvények 

alkalmazása egyszerű egyenletek 

megoldásában. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trigonometrikus függvény. Periodikusság. Grafikus megoldás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

33+12=45 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek 

csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 

alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 

Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. 

Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pi-

tagorasz-tétel ismerete. 

  



 

 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

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

alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az elégséges feltétel felisme-

rése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Ösz-

szetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet 

kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmé-

nyek összevetése a valósággal. A valóságos tárgyak formájának és a tanult for-

máknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). 

Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A körrel kapcsolatos isme-

retek bővítése: kerületi és 

középponti szög fogalma, 

kerületi szögek tétele; húr-

négyszög fogalma, húr-

négyszögek tétele. Látó-

szög; látószögkörív mint 

speciális ponthalmaz (Tha-

lész tételének általánosí-

tása). 

Korábbi ismeretek felelevenítése, 

új ismeretek beillesztése a korábbi 

ismeretek rendszerébe.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Középpontos hasonlóság, 

hasonlóság. Arányos osz-

tás. 

A hasonlósági transzformá-

ció.  

A megmaradó és a változó tulajdon-

ságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó tulajdon-

ságok tudatosítása: a megfelelő sza-

kaszok hosszának aránya állandó, a 

megfelelő szögek egyenlők, a kerü-

let, a terület, a felszín és a térfogat 

változik. 

 

A háromszögek hasonlósá-

gának alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek tu-

datos memorizálása. 

 

A hasonlóság alkalmazásai. 

Háromszög súlyvonalai, 

súlypontja, hasonló síkido-

mok kerületének, területé-

nek aránya.  

Új ismeretek matematikai alkalma-

zása.  

Fizika: súlypont, tömegközéppont. 

 

Vizuális kultúra: összetett arányvi-

szonyok érzékeltetése, formarend, 

az aranymetszés megjelenése a ter-

mészetben, alkalmazása a művésze-

tekben. 

Magasságtétel, befogótétel 

a derékszögű háromszög-

ben. Két pozitív szám mér-

tani közepe. 

Ismeretek tudatos memorizálása, 

alkalmazása szakaszok hosszának 

számolásánál, szakaszok szerkesz-

tésénél.  

 



 

 

A hasonlóság gyakorlati al-

kalmazásai. Távolság, 

szög, terület a tervrajzon, 

térképen. 

Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli problé-

mák modellezése: geometriai mo-

dell. 

Földrajz: térképkészítés, térképol-

vasás. 

Hasonló testek felszínének, 

térfogatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem egy-

formán változik egy test felszíne és 

térfogata, ha kicsinyítjük vagy na-

gyítjuk. 

Biológia-egészségtan: példák 

arra, amikor adott térfogathoz 

nagy felület (pl. fák levelei) tar-

tozik. 

Vektorok felbontása össze-

tevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új helyzet-

ben. Emlékezés korábbi informáci-

ókra. 

Fizika: eredő erő, eredő összete-

vőkre bontása. 

Vektorok a koordináta-

rendszerben. Bázisvekto-

rok, vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb megál-

lapodások megjegyzése. Emlékezés 

definíciókra. 

Fizika: helymeghatározás, erővek-

tor felbontása összetevőkre. 

Hegyesszög szinusza, ko-

szinusza, tangense és ko-

tangense. 

 Fizika: erővektor felbontása derék-

szögű összetevőkre. 

  



 

 

A Pitagorasz-tétel és a he-

gyesszög szögfüggvényei-

nek alkalmazása a derék-

szögű háromszög hiányzó 

adatainak kiszámítására. 

Távolságok és szögek szá-

mítása gyakorlati felada-

tokban, síkban és térben. A 

kiterjesztett szögfüggvény-

fogalom egyszerű alkalma-

zásai.  

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének megalko-

tása, a problémák önálló megol-

dása.  

Fizika: erővektor felbontása derék-

szögű összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszög. Hasonló. Arány. Vektor, 

vektorművelet, vektorkoordináták. Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása. 

Összeszámlálási alapfeladatok. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, tapasztalat-

szerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív gyakoriság, elosz-

lás), következtetések. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata 

az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek, az adatok 

rendszerezése, a valószínűség becs-

lése. 

 A rendelkezésre álló adatok alapján 

jóslás a bekövetkezés esélyére. 
 

Eseményekkel végzett műveletek. 

Példák események összegére, szor-

zatára, komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre.  

 

Elemi események. Események előál-

lítása elemi események összegeként. 

Példák független és nem független 

eseményekre. 

A matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása. 

Halmazműveletek és események kö-

zötti műveletek összekapcsolása. 

 

Véletlen esemény és bekövetkezésé-

nek esélye, valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 

alapján, logikai úton vagy kísérleti 

úton megadható, megbecsülhető 

esélye, valószínűsége.  

Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 

öröklés, mutáció. 

A valószínűség matematikai definí-

ciójának bemutatása példákon ke-

resztül. 

A véletlen kísérletekből számított 

relatív gyakoriság és a valószínűség 

kapcsolata. 

 



 

 

A valószínűség klasszikus modelljé-

nek előkészítése egyszerű példákon 

keresztül. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Véletlen (valószínűségi) kísérlet. Véletlen esemény, elemi esemény, biztos ese-

mény, lehetetlen esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, relatív gyakori-

ság, esély, valószínűség. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Értsék, és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket 

a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizo-

nyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmeneté-

nek rögzítése szóban, írásban. 

 – Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult 

ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására. 

 

Számtan, algebra 

 – Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető 

szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a 

megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 

egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenlet-

rendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 – Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben 

megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, kere-

sőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A trigonometrikus függvények tulajdonságainak és grafikonjának alkalma-

zása egyszerű periodikus jelenségek, folyamatok vizsgálatára.  

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása trigonometrikus függvé-

nyeken. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alap-

ján. 

 

Geometria 

 – A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti és gyakorlati szá-

mításokban. 

 – A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete. 

 – Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlí-

tása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és 

befogótétel ismerete. 



 

 

 – Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformá-

ciók rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geomet-

riai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 

feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkal-

mazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munka-

végzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és 

relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, vé-

letlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 

 – Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és a 

relatív gyakoriságok összevetése. 

 – A valószínűségszámítási, statisztikai feladatok megoldása során a diá-

kok rendszerező képessége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot 

jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus 

esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény bekövetke-

zésének esélyét a klasszikus modell alapján. 



 

 

11–12. évfolyam 

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

az elemző- és összegzőképesség 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 taní-

tásával 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 értelme-

zése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejleszté-

séhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, prob-

lémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantár-

gyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör ki-

válóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk elkészíté-

sét, 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 számon-

kérésre 12 órát terveztünk. 



 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 12 óra 

2. Számtan, algebra 31+10=41 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 17+5=22óra 

4. Geometria 34+16=50 óra 

5. Valószínűség, statisztika 14 óra 

Év végi ismétlés 5 óra 

Az össz. Óraszám 144 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alap-

fogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megér-

tése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét példák 

alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasználati, 

modellalkotási képesség fejlesztése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, ki-

választási feladatok. A kombinato-

rika alkalmazása egyszerű geometriai 

feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és visz-

szatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémához: 

kombinatorikai modell.  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése. 

 

Földrajz: előrejelzések, 

tendenciák megfogalma-

zása 

 

Biológia-egészségtan: 

genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: 

célszerű jelölés megválasztásának je-

lentősége a matematikában.  

 

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalma-

zásuk. Fokszám összeg és az élek 

száma közötti összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémához: 

gráfmodell. Megfelelő, a problémát 

jól tükröző ábra készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

31+10=41 óra 

Előzetes tudás 

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Négyzetgyök fo-

galma, azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet 

fogalma.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása 

megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudományok-

ban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: lé-

tező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követel-

ményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásá-

nál (pl. szigorú monotonitás).  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

n-edik gyök fogalma, azonosságai. 

A négyzetgyök fogalmának általá-

nosítása. 

A matematika belső fejlődésének fel-

ismerése, új fogalmak alkotása.  

 

Hatványozás pozitív alap és racio-

nális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapaszta-

latok, ismeretek alapján. A hatvány-

fogalom célszerű kiterjesztése, per-

manenciaelv alkalmazása.  

 

  



 

 

Hatványozás azonosságainak alkal-

mazása. Példák az azonosságok ér-

vényben maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Ismeretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatványozás azo-

nosságainak közvetlen alkalmazá-

sával megoldható exponenciális 

egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): 

exponenciális egyenletre vezető va-

lós problémák (például: befektetés, 

hitel, értékcsökkenés, népesség ala-

kulása, radioaktivitás). 

Fizika; kémia: radioakti-

vitás. 

 

Földrajz; biológia-egész-

ségtan: globális problé-

mák – demográfiai muta-

tók, a Föld eltartó képes-

sége és az élelmezési vál-

ság, betegségek, világjár-

ványok, túltermelés és túl-

fogyasztás. 

A logaritmus értelmezése.  

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás sze-

repe a Kepler-törvények felfedezé-

sében. 

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány 

fogalma). 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Fizika: Kepler-törvények. 

Zsebszámológép használata, táblá-

zat használata. 

Annak felismerése, hogy a technika 

fejlődésének alapja a matematikai tu-

dás.  

Fizika; kémia: számítási 

feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kap-

csolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus azo-

nosságainak közvetlen alkalmazá-

sával megoldható logaritmusos 

egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai modell): 

logaritmus alkalmazásával megold-

ható egyszerű exponenciális egyenle-

tek; ilyen egyenletre vezető valós 

problémák (például: befektetés, hitel, 

értékcsökkenés, népesség alakulása, 

radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: zaj-

szennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: ér-

zékelés, az inger és az ér-

zet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. 

Logaritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

17+5=22 óra 

Előzetes tudás 
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függ-

vény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az idő-

ben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóság: ma-

tematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek 

szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Ismerethordozók haszná-

lata. 

 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus alapfüggvé-

nyek (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, 

alapgondolatának megértése. Időtől 

függő periodikus jelenségek keze-

lése.  

(A 10 B változat választása esetén ez 

a rész ismétlés)  

Fizika: periodikus mozgás, 

hullámmozgás, váltakozó fe-

szültség és áram.  

 

Földrajz: térábrázolás és tér-

megismerés eszközei, GPS. 

A trigonometrikus függvények 

transzformációi: cxf )( , 

)( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó szem-

pontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata. 

Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása.  

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a társadalom-

ban.  

Modellek alkotása (függvény mo-

dell): a lineáris és az exponenciális 

növekedés/csökkenés matematikai 

modelljének összevetése konkrét, va-

lós problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok stb.).  

Fizika; kémia: radioaktivitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-gazda-

sági tér szerveződése és folya-

matai. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; földrajz: 

globális kérdések: - erőforrá-

sok kimerülése, fenntartható-

ság, demográfiai robbanás a 

harmadik világban, népesség-

csökkenés az öregedő Európá-

ban. 

A logaritmusfüggvények vizs-

gálata. Logaritmus alapfügg-

vények grafikonja, jellemzé-

sük. 

  

A logaritmusfüggvény mint az 

exponenciális függvény in-

verze. Függvénynek és inverz-

ének a grafikonja a koordi-

náta-rendszerben. 

 Fizika; kémia: radioaktivitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, 

logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

34+16=52 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthal-

mazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, 

speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szim-

metria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és má-



 

 

sodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. Alap-

szerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsola-

tosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. 

Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számító-

gép) használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolsá-

gok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A matematika két te-

rületének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlé-

kezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, koszinuszté-

tel. 

Általános eset, különleges eset vi-

szonya (a derékszögű háromszög és 

a két tétel). 

Fizika: vektor felbontása adott ál-

lású összetevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás és térmegis-

merés eszközei, GPS. 

Pitagoraszi 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 hányadosa-

ként. 

A trigonometrikus azonosságok 

megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása fel-

adatok megoldásában. 

 

Egyszerű trigonometrikus 

egyenletek. Trigonometri-

kus egyenletre vezető, há-

romszöggel kapcsolatos va-

lós problémák. Azonosság 

alkalmazását igénylő egy-

szerű trigonometrikus 

egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű 

probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, adott kitérés-

hez, sebességhez, gyorsuláshoz tar-

tozó időpillanatok meghatározása. 

Két vektor skaláris szorzata. 

A skaláris szorzat tulajdon-

ságai. Két vektor merőle-

gességének szükséges és 

elégséges feltétele. 

A művelet újszerűségének felfede-

zése. 

A szükséges és az elégséges feltétel 

felismerése, megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai munka, mágne-

ses fluxus. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, megál-

lapodások. 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 

Műveletek koordinátáikkal 

adott vektorokkal. Vekto-

rok és rendezett számpárok 

közötti megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése (al-

gebrai vektorfogalom). Sík és tér: a 

dimenzió szemléletes fogalmának 

fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása kompo-

nensek segítségével, háromdimen-

ziós képalkotás (hologram). 

  



 

 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, 

harmadoló pontjának, a há-

romszög súlypontjának ko-

ordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a sza-

kasz hossza.  

Képletek értelmezése, alkalmazása.  

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcso-

lása. 

Informatika: ponthalmaz megjele-

nítése képernyőn (geometriai szer-

kesztőprogram). 

Az egyenes különböző 

megadási módjai. Az irány-

vektor, a normálvektor, az 

iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Informatika: ponthalmaz megjele-

nítése képernyőn (geometriai szer-

kesztőprogram). 

Iránytangens és az egyenes 

meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon és a sebes-

ség kapcsolata. 

A merőlegesség megfogal-

mazása skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevení-

tése, megfogalmazása algebrai alak-

ban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuzamossá-

gának, merőlegességének 

feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a kö-

zöttük felfedezhető összefüggések 

értése, használata.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Két egyenes metszéspontja.  

Kör és egyenes kölcsönös 

helyzete. 

Geometriai probléma megoldása al-

gebrai eszközökkel. Ismeretek moz-

gósítása, alkalmazása (elsőfokú, il-

letve másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása). 

Informatika: ponthalmaz megjele-

nítése képernyőn (geometriai szer-

kesztőprogram). 

A kör adott pontjában hú-

zott érintője. 

A geometriai fogalmak megjelení-

tése algebrai formában. Geometriai 

ismeretek mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz megjele-

nítése képernyőn (geometriai szer-

kesztőprogram). 

A koordinátageometriai is-

meretek alkalmazása egy-

szerű síkgeometriai felada-

tok megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása 

algebrai eszközökkel. Geometriai 

problémák számítógépes megjelení-

tése. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram használata). 

 

Fizika: égitestek pályája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris 

szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthal-

maz.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz áb-

rázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet 



 

 

fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer 

esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi 

fogalma. Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az események kö-

zött. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmának 

fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, rendszerezés: esemé-

nyekkel végzett műveletek; példák 

események összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, egy-

mást kizáró eseményekre;  

elemi események. Események elő-

állítása elemi események összege-

ként. Példák független és nem füg-

getlen eseményekre. 

A matematika különböző területei kö-

zötti kapcsolatok tudatosítása. Hal-

mazműveletek és események közötti 

műveletek összekapcsolása.  

Informatika: folyamatok, 

kapcsolatok leírása logikai 

áramkörökkel. 

A valószínűség klasszikus mo-

dellje.  

Matematikatörténet: Rényi: Leve-

lek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

  



 

 

Egyszerű valószínűség-számítási 

problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult kombi-

natorikai módszerek alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás hatása 

mindennapjainkra, a talál-

kozás valószínűsége. 

Statisztikai mintavétel. Valószínű-

ségek visszatevéses mintavétel 

esetén, a binomiális eloszlás. Visz-

szatevés nélküli mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi mo-

dell): a mintavételi eljárás lényege. 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata (binomiális elosz-

lás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell. 

 

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, alkal-

mazzák 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 ese-

tekben probléma megoldása céljából. 

 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, 

az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós szám-

körben 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 kezelé-

sében. 

 – 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 is-

merete: 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. Gondolkodási és megismerési módszerek 7 óra 

2. Számtan, algebra – 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 17+11=28 óra 

4. Geometria 22+10=32 óra 

5. Valószínűség, statisztika 9 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettan-

tervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
52 óra 

Az össz. Óraszám 128 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Az „és”, „vagy”, „nem”, „ha ..., akkor”, „akkor és csak akkor” szemléletes je-

lentése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai műveletek megfelelő használata a hétköznapi életben és a matemati-

kában. 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és 

csak akkor” .  

 

Matematikai és más jellegű érvelé-

sekben a logikai műveletek felfede-

zése, megértése, önálló alkalmazása. 

A köznyelvi kötőszavak és a matema-

tikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. A 

hétköznapi, nem tudományos szöve-

gekben található matematikai infor-

mációk felfedezése, rendezése a meg-

adott célnak megfelelően. Matemati-

kai tartalmú (nem tudományos jel-

legű) szöveg értelmezése. 

 

Kijelentés fogalma, műveletek kije-

lentésekkel: konjunkció, diszjunkció, 

negáció, implikáció, ekvivalencia. 

Logikai műveletek igazságtáblázatai, 

egyszerű azonosságok. 

Az ismeretek rendszerezése: a mate-

matika különböző területei közötti 

kapcsolatok tudatosítása (halmazok – 

kijelentések – események). 

Fizika: logikai áramkö-

rök, kapcsolási rajzok 

A logikai műveletek változatos alkal-

mazásai feladatokban. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikai művelet. Igazságtáblázat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lásd a Rendszerező összefoglalásnál.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

17+11=28 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. A matematika és a valóság: 

matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók használata. Alko-

tás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfele-

lően. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számsorozat fogalma. A 

függvény értelmezési tarto-

mánya a pozitív egész szá-

mok halmaza.  

Matematikatörténet: Fibo-

nacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel. 

Informatika: problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és mód-

szerekkel: algoritmusok megfo-

galmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. tag, 

az első n tag összege. 

Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata problémamegol-

dás során. 

 

Mértani sorozat, az n. tag, 

az első n tag összege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata problémamegol-

dás során.  

A számtani sorozat mint lineáris 

függvény és a mértani sorozat mint 

exponenciális függvény összehason-

lítása. 

Fizika; kémia, biológia-egészség-

tan; földrajz; történelem, társa-

dalmi és állampolgári ismeretek: 

exponenciális folyamatok vizsgá-

lata. 

  



 

 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és hi-

tel; különböző feltételekkel meghir-

detett befektetések és hitelek vizsgá-

lata; a hitel költségei, a törlesztés 

módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az el-

adósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. 

százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen mélyen 

beágyazott, közvetett módon meg-

fogalmazott információk és kate-

góriák azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság szerve-

ződése és működése, a pénztőke 

működése, a monetáris világ jel-

lemző folyamatai, hitelezés, adós-

ság, eladósodás. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: a család pénz-

ügyei és gazdálkodása, vállalko-

zások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szö-

vegértés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

22+10=32 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthal-

mazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, 

speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szim-

metria. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléle-

tes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkidomok kerületének és te-

rületének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 

  



 

 

Mértani testek csoportosí-

tása. Hengerszerű testek (ha-

sábok és hengerek), kúpszerű 

testek (gúlák és kúpok), 

csonka testek (csonka gúla, 

csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos 

ábra alkotása; síkmetszet elképze-

lése, ábrázolása. Fogalomalkotás 

közös tulajdonság szerint (henger-

szerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata (tér-

geometriai szimulációs program). 

 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszínének, 

térfogatának kiszámítása. 

Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alko-

tása: geometriai modell. Ismeretek 

megfelelő csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata (tér-

geometriai szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terület, felszín, térfogat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz áb-

rázolása. Táblázatok kezelése. A valószínűség klasszikus modellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Statisztikai mérőszámok. Kö-

vetkeztetések a statisztikai mutatók alapján. A valószínűség geometriai mo-

dellje. 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű példák a valószínűség 

kiszámításának geometriai mo-

delljére. 

Modellalkotás; megfelelő valószínű-

ségi modell hétköznapi problémákra, 

jelenségekre. 

 

Adathalmazok jellemzői: átlag, 

medián, módusz, terjedelem, szó-

rás. Nagy adathalmazok jellem-

zése statisztikai mutatókkal. 

A statisztikai kimutatások és a valóság: 

az információk kritikus értelmezése, az 

esetleges manipulációs szándék felfe-

deztetése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-ellen-

őrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások 

elemzése. 

Számológép/számítógép használata sta-

tisztikai mutatók kiszámítására. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szórás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

52 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Moti-

válás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás 

és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott fel-

tételeknek megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek (4 őra) 

Halmazok. Ponthalmazok és szám-

halmazok. Valós számok halmaza 

és részhalmazai. 

A problémának megfelelő szem-

léltetés kiválasztása (Venn-diag-

ram, számegyenes, koordináta-

rendszer). 

  

  



 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 

műveletek. 

Szövegértés. A szövegben talál-

ható információk összegyűjtése, 

rendszerezése. 

Filozófia: logika – a követke-

zetes és rendezett gondolko-

dás elmélete, a logika kapcso-

lódása a matematikához és a 

nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy bizonyos, 

nemrég történt esemény infor-

mációinak begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, ezek 

összehasonlítása, elemzése, 

az igazságtartalom keresése, a 

manipulált információ felfe-

dése. 

Navigációs eszközök haszná-

lata: hierarchizált és legördülő 

menük használata. 

A halmazelméleti és a logikai is-

meretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű haszná-

lata. 

 

Definíció és tétel. A tétel bizonyí-

tása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciókra és 

tételekre, alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás kö-

zötti különbség megértése. Né-

hány tipikusan hibás következtetés 

bemutatása, elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási fel-

adatok. Egyszerű feladatok megol-

dása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése 

gráffal. 

 

  



 

 

Műveletek értelmezése és műveleti 

tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak konk-

rét megjelenései: valós számok 

halmazán értelmezett műveletek, 

halmazműveletek, logikai művele-

tek, műveletek vektorokkal, mű-

veletek vektorral és valós szám-

mal, műveletek eseményekkel. 

 

Számtan, algebra (13 óra) 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. 

Számológép használata, értelmes 

kerekítés. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: alapvető adózási, biztosí-

tási, egészség-, nyugdíj- és 

társadalombiztosítási, pénz-

ügyi ismeretek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értel-

mezési tartomány, megoldáshal-

maz megfelelő kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, hatványo-

zás azonosságai, logaritmus azo-

nosságai, trigonometrikus azonos-

ságok. 

Az azonosságok szerepének isme-

rete, használatuk. Matematikai fo-

galmak fejlődésének bemutatása 

pl. a hatvány, illetve a szögfüggvé-

nyek példáján. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; törté-

nelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: képletek 

használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldása. Algebrai megoldás, 

grafikus megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens átalakítá-

sok. 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 tar-

talmazó egyenletek. Egyszerű ex-

ponenciális, logaritmikus és trigo-

nometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és egyen-

lőtlenségtípusok önálló megol-

dása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása. 

A tanult megoldási módszerek biz-

tos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 

vezető gyakorlati életből vett és 

szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, 

vizsgálatok a modellben, ellenőr-

zés.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; törté-

nelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: matemati-

kai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok (7 óra) 

A függvény megadása. A függvé-

nyek tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos fel-

idézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, értékkész-

let, zérushely, szélsőérték, mono-

tonitás, periodicitás, paritás fogal-

mak alkalmazása konkrét felada-

tokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása és 

tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyze-

tekben (grafikonok felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: 

cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két terü-

lete között: függvénytranszformá-

ciók és geometriai transzformá-

ciók. 

 

Függvényvizsgálat a tanult szem-

pontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósí-

tása. 

 

  



 

 

 Függvények használata valós fo-

lyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása matemati-

kai modell készítésében. 

Fizika, kémia; biológia-egész-

ségtan; földrajz; történelem, 

társadalmi és állampolgári is-

meretek: matematikai model-

lek. 

Geometria (13 óra) 

Geometriai alapfogalmak, pont-

halmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, tá-

volsága, szöge. 

Távolságok és szögek kiszámítása. 

Valós problémában a megfelelő 

geometriai fogalom felismerése, 

alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. Tá-

volságok és szögek vizsgálata a 

transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. Szim-

metriák. 

Szerepük felfedezése művészetek-

ben, játékokban, gyakorlati jelen-

ségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó tételek 

és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei. Összefüggések a 

háromszög oldalai, oldalai és szö-

gei között. 

A derékszögű háromszög oldalai, 

oldalai és szögei közötti összefüg-

gések. 

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 

A problémának megfelelő össze-

függések felismerése, alkalma-

zása. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek 

és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása külön-

böző szempontok szerint. Szim-

metrikus négyszögek tulajdonsá-

gai. 

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és alkal-

mazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordinátái. 

Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése a fi-

zikai vektorfogalomtól a rendezett 

szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. 

Két alakzat közös pontja. 

Geometria és algebra összekap-

csolása. 

 



 

 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Valószínűség-számítás, statisztika (3 óra) 

Diagramok. Statisztikai mutatók: 

módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan vá-

lasztott mutatók segítségével. A repre-

zentatív minta jelentőségének megér-

tése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tartalom értéke-

lése hihetőség szempont-

jából; a szöveg hitelessé-

gével kapcsolatos tar-

talmi elemek magyará-

zata; a kétértelmű, több-

jelentésű tartalmi elemek 

feloldása; egy következ-

tetés alapját jelentő tar-

talmi elem felismerése; 

az olvasó előismereteire 

alapozó figyelemfelhívó 

jellegű címadás felisme-

rése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Vé-

letlen esemény valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a klasz-

szikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika törvé-

nyei érvényesülésének felfedezése a 

termelésben, a pénzügyi folyamatok-

ban, a társadalmi folyamatokban.  

A szerencsejátékok igazságtalanságá-

nak és a játékszenvedély veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan: szenvedély-

betegségek és rizikófak-

tor. 

  



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. Művelet, mű-

veleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvi-

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

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

kai modell. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

12. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköznapi 

életben. 

 – 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. 

 

Számtan, algebra 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkal-

mazások. 

 

Geometria 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és testek 

esetében. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 – 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 önál-

lóan 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, elektroni-

kus eszközöket. 

 – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásá-

hoz célszerű ábrákat készíteni. 

 – A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakki-

fejezéseket, jelöléseket. 



 

 

 – A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, töreked-

jenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére. 

 – A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége. 

 – A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika 

alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb matematikusok 

felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire. 

 

 

MATEMATIKA EMELT SZINT  

 

 

Kiegészítés a négy- és öt évfolyamos gimnáziumi osztályok matematika tan-

tervéhez 

(heti 2 óra) 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Ez a kerettantervi elem az emelt szintű érettségire és a matematika főiskolai-egyetemi tanulá-

sára való felkészítést célozza meg. A problémamegoldó készségen túl az emelt szintű szóbeli érettsé-

gire fontos az önálló rendszerzés, lényegkiemelés, történeti áttekintés készségének kialakítása, alkal-

mazási lehetőségek megtalálása, kapcsolatok keresése különböző témakörök között. 

Ebben az időszakban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, prob-

lémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is 

közvetítünk, amelyekhez kell az előző évek alapozása, és amelyek kissé összetettebb problémák meg-

oldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. Min-

den témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tantár-

gyakban való felhasználhatóságára. 

Az analízis témakörben a szemléletesség segíti a problémák átlátását, az egzaktság pedig a 

felsőfokú képzésre való készülést. 

A rendszerező összefoglalás, túl azon, hogy az eddigi matematikatanulás szintézisét adja, 

mintaként szolgálhat a későbbiekben is bármely területen végzett összegző munkához. 

                                                     (megjegyzés:óratervi táblázat a négyosztályos tanterv elején) 

 

 

 

Geometria (30 óra) 

 



 

 

I. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Trigonometria (11. évf.) 

 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

 

Vektorokkal végzett műveletek. Hegyesszögek szögfüggvényei, szögmérés fok-

ban és radiánban.  Szögfüggvények általános értelmezése, összefüggések szög-

függvények között. Trigonometrikus függvények. 

Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek. 

(lásd: középszintű tananyag)  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

 Algebrai módszerek alkalmazása számítási, bizonyítási feladatokban. A tanultak 

felfedeztetése más tudományterületeken. A függvényszemlélet alkalmazása az 

egyenletmegoldás során, végtelen sok megoldás keresése. 

 

 

 

II. 

 
 

Koordinátageometria 

(11. évf.) 

 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Szögfüggvények közötti összefüggések. Ad-

díciós tételek: 

–    két szög összegének és különbségének szögfüggvényei, 

–    egy szög kétszeresének szögfüggvényei, 

–    félszögek szögfüggvényei, 

–    két szög összegének és különbségének szorzattá alakítása. 

A trigonometrikus azonosságok használata, több lehetőség 

közül a legalkalmasabb összefüggés megtalálása. Trigonomet-

rikus kifejezések értékének meghatározása. Háromszögekre 

vonatkozó feladatok addíciós tételekkel. . 

 

 

Trigonometrikus egyenletek. 

Az összes megoldás megkeresése. Hamis gyökök elkerülése. Tri-

gonometrikus egyenlőtlenségek 

(Grafikus megoldás, vagy egységkör alkalmazása.) . 

Trigonometrikus kifejezések szélsőértékének keresése. 

 

Fizika: rezgőmozgás, 

adott kitéréshez, sebes-

séghez, gyorsuláshoz 

tartozó időpillanatok 

meghatározása. 

Kulcsfogalmak  

fogalmak 

trigonometrikus azonosságok, egyenletek,egyenlőtlenségek 

 



 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

 

Koordináta-rendszer, vektorok, vektorműveletek megadása koordinátákkal. 

Ponthalmazok koordináta-rendszerben. Függvények ábrázolása. Elsőfokú, 

másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. Egyenes és kör ko-

ordinátageometriája. 

(lsd.középszintű tananyag)   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. Geometriai problé-

mák megoldása algebrai eszközökkel. Számítógép használata. 

Ismeretek/ fejlesztési  követelmények 

 

A parabola tengelyponti egyenlete. 

A parabola pontjainak tulajdonsága: fókuszpont, vezéregyenes.  

A parabola és a másodfokú függvény. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

A parabola és az egyenes kölcsönös helyzete. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

 

Fizika: geometriai op-

tika, fényszóró, visz-

szapillantó tükör. 

  

 

Összetett feladatok megoldása paraméter segítségével, vagy a szer-

kesztés menetének követésével. 

Mértani helyek keresése. 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. 

Egyenlőtlenséggel megadott egyszerű feltételek.  

 

Informatika: több 

feltétel együttes 

vizsgálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Vektor, irányvektor, normálvektor, iránytényező. Egyenes, kör, parabola 

egyenlete. 
 

 

 

 

Az analízis elemei (40 óra) 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

I. Sorozatok (11. 

évf.) 

 

Órakeret 

10 óra 
 

Előzetes tudás 

 

Számtani sorozat, mértani sorozat fogalma, egyszerű alapösszefüggések.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A hétköznapi életben, matematikai problémában a sorozattal leírható 

mennyiségek észrevétele. Sorozatok megadási módszereinek  

alkalmazása. Összefüggések hatékony alkalmazása. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási 

pontok 



 

 

 

A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása. 

Sorozat megadása rekurzióval (Fibonacci sorozat.) 

Korlátos és monoton sorozatok 

 

Számtani és mértani sorozat   (20 óra a diff.számítás terhére) 

 

Megjegyzés: Emelt szinten a számtani és mértani sorozatok (lsd.középszint 

12.évf.) témakört célszerű ide áthelyezni, helyette a diff.számításból az alkalmazáso-

kat, gyakorlást átvihetjük a 12.évfolyamra. (kb.20 átcsoportosítva) 

 

 

Informatika: 

algoritmusok. 

 

Sorozatok konvergenciája. 

A határérték szemléletes és pontos definíciói.  

Műveletek konvergens sorozatokkal. 

Konvergens és divergens sorozatok. 

Konvergens sorozatok tulajdonságai. 

Konvergens sorozatokra vonatkozó egyenlőtlenségek. 

Rendőrelv. 

 

Végtelen sorok. 

Végtelen sor konvergenciája, összege.  

Végtelen mértani sor. 

Szakaszos végtelen tizedes tört átváltása 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak: számtani és mértani sorozat, mértani sor, konvergens so-

rozat, határérték, divergens sorozat 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

 

 

II. Folytonosság, differenciálszámítás 

 11. évf. (10 óra) 

 12. évf. (20 óra)* ( * a számt. és mért. sorozat 12. évfolyamról 

(középszint) 11.évfolyamra történő  áthelyezése miatt) 

 

Órakeret 

30 óra 

 

 

Előzetes tudás 

 

Függvények megadása, értelmezési tartomány, értékkészlet. Függvények jel-

lemzése: zérushely, korlátosság, szélsőérték, monotonitás, paritás, periodicitás. 

Sorozatok határértéke. 
 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

 

Megismerkedés a függvények vizsgálatának új módszerével. A függvény foly-

tonossága és határértéke fogalmának megalapozása. A differenciálszámítás 

módszereinek használata a függvények lokális és globális tulajdonságainak 

vizsgálatára. Alkalmazások keresése a matematikán kívüli területeken – fizika, 

közgazdaságtan – is.  
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 



 

 

 

A valós számok halmazán értelmezett függvények jellemzése. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

 

Informatika: számítógé-

pes szoftver alkalma-

zása függvények grafi-

konjának megrajzolá-

sára. 
 

Függvény határértéke. 

A függvények határértékének szemléletes fogalma, pontos defi-

níciói. Jelölések. 

Függvények véges helyen vett véges; véges helyen vett végtelen; 

végtelenben vett véges; végtelenben vett végtelen határértéke. 

A sorozatok és a függvények határértékének kapcsolata. 

A  függvény vizsgálata, az x=0 helyen vett határértéke. 

 

 

A függvények folytonossága. 

Példák folytonos és nem folytonos függvényekre. 

A folytonosság definíciói.  

 

Fizika: példák folyto-

nos és diszkrét meny-

nyiségekre. 
 

Bevezető feladatok a  

differenciálhányados fogalmának előkészítésére. 

A függvénygörbe érintőjének iránytagense.  

A pillanatnyi sebesség meghatározása. 

 

Fizika: az út-idő függ-

vény és a pillanatnyi se-

besség kapcsolata; a se-

besség- idő függvény és a 

gyorsulás kapcsolata. 

A fluxus és az indukált 

feszültség kapcsolata. 

 

. 

A differenciálhatóság fogalma. 

A különbségi hányados függvény, a differenciálhányados 

(derivált), a deriváltfüggvény. 

Példák nem differenciálható függvényekre is. 

Kapcsolat a differenciálható és a folytonos függvények között. 

Alapfüggvények deriváltja: konstans függvény, x
n
, trigonometrikus függ-

vények deriváltja. 

Műveletek differenciálható függvényekkel. 

Függvény konstansszorosának deriváltja, összeg, szorzat, 

hányados, összetett függvény deriváltja. 

Inverz függvény deriváltja. 

 

 

 

 

 

Fizika: harmonikus rez-

gőmozgás kitérése, se-

bessége, gyorsulása-− 

ezek kapcsolata. 

Megjegyzés:A további rész _a számtani és mértani sorozattal való csere mi-

att a 12.évfolyamon (20 óra). 

 

 

 

A függvény tulajdonságai és a derivált kapcsolata. 

Lokális növekedés, fogyás – intervallumon monoton függvény. 

Szélsőérték – lokális szélsőérték, abszolút szélsőérték. 

A szükséges és az elégséges feltételek pontos megfogalmazása, alkal-

mazása. 

 

Fizika: fizikai tartalmú 

függvények (pl. út-idő, 

sebesség-idő) deriváltjai-

nak 

jelentése. 



 

 

 

Konvexitás vizsgálata deriválással. 

A konvexitás definíciója. 

Inflexiós pont. 

A második derivált és a konvexitás kapcsolata. 

 

 

Függvényvizsgálat differenciálszámítással. 

Összevetés az elemi módszerekkel. 

 

 

Gyakorlati jellegű szélsőérték-feladatok megoldása. 

A differenciálszámítás és az elemi módszerek összevetése. 

 

Fizika: Fermat-elv, Snel-

lius-Descartes törvény. 

Fizikai jellegű szélsőér-

ték-problémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény folytonossága, határértéke. Különbségi hányados függvény, de-

rivált, deriváltfüggvény, magasabb rendű derivált. Monotonitás, lokális 

szélsőérték, abszolút szélsőérték. Konvex, konkáv függvény. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

 Integrálszámítás, térgeometria (12.évf.) 

 

Órakeret 

30óra  

Előzetes tudás 

 

Folytonos függvények fogalma. Területszámítás elemei. Sorozatok, véges sorok. 

Differenciálási szabályok ismerete. 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Az integrálszámítás módszereivel találkozva bővítjük a közelítő módszerek isme-

retét. A függvény alatti terület alkalmazásai a matematika és a fizika több terüle-

tén. Áttekintő képet alakítunk ki a térgeometriáról, a felszín- és térfogatszámítás 

módszereiről.  

 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok  

Bevezető feladatok az integrál fogalmához. 

Függvény grafikonja alatti terület. 

A megtett út és a sebesség-idő grafikon alatti terület. 

A munka kiszámítása az erő-út grafikon alatti terület alapján. 

 

 

Alsó és felső közelítő összegek. 

Az intervallum felosztása, a felosztás finomítása. Közelí-

tés véges összegekkel. 

 

 

A határozott integrál fogalma, jelölése. 

A szemléletes megközelítésre alapozva jutunk el a pontos defi-

nícióig. 

A határozott integrál és a terület-előjeles terület.  

Matematikatörténet: Bernhard Riemann. 

 

 



 

 

 

Az integrálhatóság szükséges és elegendő feltétele. Korlá-

tos és monoton függvények integrálhatósága. A határozott 

integrál tulajdonságai. 

 

Fizika: A munka és a moz-

gási energia. Elektromos 

feszültség két pont között, 

a potenciál. Tehetetlenségi 

nyomaték. Alakzat tömeg-

középpontja. A hidrosztati-

kai nyomás és az edény ol-

dalfalára ható erő. Effektív 

áramerősség, feszültség. 

 

Az integrál mint a felső határ függvénye. 

Integrálfüggvény. 

Folytonos függvény integrálfüggvényének deriváltja. 

Kapcsolat a differenciálszámítás és az integrálszámítás között. 

A primitív függvény fogalma. 

A primitív függvények halmaza – a határozatlan integrál: 

–    hatványfüggvény, polinom függvény; 

–    trigonometrikus függvények; 

–    exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. 

A Newton-Leibniz tétel. 

Matematikatörténet: Newton, Leibniz, Euler 

 

Az integrálszámítás alkalmazása matematikai és fizikai problémákra. 

Két függvénygörbe közötti terület meghatározása. Forgás-

test térfogatának meghatározása. 

Henger, kúp, csonka kúp, gömb, gömbszelet térfogata. 

 

Fizika: Potenciál, munka-

végzés elektromos, illetve 

gravitációs erőtérben. Vál-

takozó áram munkája, ef-

fektív áram és feszültség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alsó és felső közelítő összeg, határozott integrál. Primitív függvény, ha-

tározatlan integrál 

 

 

 

Tematikai egység 

Fejlesztési cél 

 

Statisztika, valószínűség (12.évf.) 

 

Órakeret 

10 óra 
 

Előzetes tudás 

 

Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, me-

dián, módusz, szórás. Klasszikus valószínűségi modell. 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A valószínűség fogalmának bővítése, mélyítése. A kombinatorikai isme-

retek alkalmazása valószínűség meghatározására. Mit jelent a valószínű-

ség – a nagy számok törvénye. 



 

 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 
 

 

Eseményalgebra 

Kapcsolat a halmazok és logika műveleteivel 

Események összegének, szorzatának komplementerének valószínűsége 

Kizáró események, független események valószínűsége 

Feltételes valószínűség. 

Mintavételre vonatkozó valószínűségek megoldása klasszikus mo-

dell alapján. 

Binomiális és hipergeometriai eloszlás 

Nagy számok törvénye (szemléletes tárgyalás képletek nélkül). 

Geometriai valószínűség. 

 

Informatika: véletlen 

jelenségek számítógé-

pes szimulációja. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak:  valószínűség, kizáró esemény, független esemény 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Rendszerező összefoglalás (12. évf.) 

 

Órakeret 

21 óra 
 

Előzetes tudás 

 

A 6 év matematika tananyaga. 
 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben. Felkészítés az 

emelt szintű érettségire: az önálló rendszerezés, lényegkiemelés, történeti átte-

kintés készségének továbbfejlesztése, alkalmazási lehetőségek megtalálása. 

Kapcsolatok keresése különböző témakörök között. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 
 

Az analízis elemei, rendszerező ismétlés            (11 óra) 

Emelt szintű feladatsorok, a szóbeli tételekről    (10 óra) 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos  

ciklus végén 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek (12.évfolyam) 

   Halmazok számosságával kapcsolatos ismeretek áttekintése. 

   A kombinatorikai problémák rendszerezése. 

   Bizonyítási módszerek áttekintése. 

   A gráfok eszköz jellegű használata probléma megoldásában. 



 

 

Számelmélet, algebra (11. évfolyam) 

   A kiterjesztett gyök-, és hatványfogalom ismerete. 

   A logaritmus fogalmának ismerete. 

   A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét ese-

tekben probléma megoldása céljából. 

   Exponenciális és logaritmusos egyenletek megoldása, ellenőrzése. 

   Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok 

alkalmazása, az összes gyök megtalálása. 

   Egyenletek ekvivalenciájának áttekintése. 

   A számológép biztos használata. 

Függvények, az analízis elemei (11.-12. évfolyam) 

11. évfolyam 

Exponenciális-, logaritmus- és a trigonometrikus függvények 

értelmezése, ábrázolása, jellemzése.  

 Függvénytranszformációk.        

   Exponenciális folyamatok matematikai modellje.      

   A számtani és a mértani sorozat. Rekurzív sorozatok. 

   Pénzügyi alapfogalmak ismerete, pénzügyi számítások megértése, reproduká-

lása, kamatos kamatszámítás elvégzése.   

  Sorozatok vizsgálata monotonitás, korlátosság, határérték szempont-

jából. Véges és végtelen sorok összegzése. 

 12. évfolyam 

A függvények vizsgálata, jellemzése elemi eszközökkel és differenci-

álszámítás használatával 

Az integrálszámítás használata, gyakorlati alkalmazás 

Geometria 

11. évfolyam 

 Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták. 

 Két vektor skaláris szorzata. 

 Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésé-

ben, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása. 

 A geometriai és algebrai ismeretek közötti kapcsolódás elemeinek ismerete: távolság, 

szög számítása a koordináta-rendszerben, kör, egyenes, parabola egyenlete, geomet-

riai feladatok algebrai megoldása. 

12.évfolyam 

 Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készítése. 

 Távolság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 



 

 

 

 

MATEMATIKA EMELT SZINT  

 

 

Kiegészítés a hat évfolyamos gimnázium matematika orientációjú osztályá-

nak a tantervéhez 

(heti 2 óra) 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Ez a kerettantervi elem az emelt szintű érettségire és a matematika főiskolai-egyetemi tanulá-

sára való felkészítést célozza meg. A problémamegoldó készségen túl az emelt szintű szóbeli érettsé-

gire fontos az önálló rendszerzés, lényegkiemelés, történeti áttekintés készségének kialakítása, alkal-

mazási lehetőségek megtalálása, kapcsolatok keresése különböző témakörök között. 

Ebben az időszakban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, prob-

lémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is 

közvetítünk, amelyekhez kell az előző évek alapozása, és amelyek kissé összetettebb problémák meg-

oldását is lehetővé teszik. Az érettségi előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. Min-

den témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek más tantár-

gyakban való felhasználhatóságára. 

Az analízis témakörben a szemléletesség segíti a problémák átlátását, az egzaktság pedig a 

felsőfokú képzésre való készülést. 

A rendszerező összefoglalás, túl azon, hogy az eddigi matematikatanulás szintézisét adja, 

mintaként szolgálhat a későbbiekben is bármely területen végzett összegző munkához. 

                                                     (megjegyzés:óratervi táblázat a hatosztályos tanterv elején) 

 

 

 

Geometria (30 óra) 

 

 

Valószínűség, statisztika (11. évfolyam) 

 Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 A valószínűség matematikai fogalma, klasszikus kiszámítási módja. 

 Mintavétel és valószínűség kapcsolata, alkalmazása. 



 

 

I. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Trigonometria (11. évf.) 

 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

 

Vektorokkal végzett műveletek. Hegyesszögek szögfüggvényei, szögmérés fok-

ban és radiánban.  Szögfüggvények általános értelmezése, összefüggések szög-

függvények között. Trigonometrikus függvények. 

Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek. 

(lásd: középszintű tananyag)  

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

 Algebrai módszerek alkalmazása számítási, bizonyítási feladatokban. A tanultak 

felfedeztetése más tudományterületeken. A függvényszemlélet alkalmazása az 

egyenletmegoldás során, végtelen sok megoldás keresése. 

 

 

 

II. 

 
 

Koordinátageometria 

(11. évf.) 

 

Órakeret 

10 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Szögfüggvények közötti összefüggések. Ad-

díciós tételek: 

–    két szög összegének és különbségének szögfüggvényei, 

–    egy szög kétszeresének szögfüggvényei, 

–    félszögek szögfüggvényei, 

–    két szög összegének és különbségének szorzattá alakítása. 

A trigonometrikus azonosságok használata, több lehetőség 

közül a legalkalmasabb összefüggés megtalálása. Trigonomet-

rikus kifejezések értékének meghatározása. Háromszögekre 

vonatkozó feladatok addíciós tételekkel. . 

 

 

Trigonometrikus egyenletek. 

Az összes megoldás megkeresése. Hamis gyökök elkerülése. Tri-

gonometrikus egyenlőtlenségek 

(Grafikus megoldás, vagy egységkör alkalmazása.) . 

Trigonometrikus kifejezések szélsőértékének keresése. 

 

Fizika: rezgőmozgás, 

adott kitéréshez, sebes-

séghez, gyorsuláshoz 

tartozó időpillanatok 

meghatározása. 

Kulcsfogalmak  

fogalmak 

trigonometrikus azonosságok, egyenletek,egyenlőtlenségek 

 



 

 

 

 

 

Előzetes tudás 

 

Koordináta-rendszer, vektorok, vektorműveletek megadása koordinátákkal. 

Ponthalmazok koordináta-rendszerben. Függvények ábrázolása. Elsőfokú, 

másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. Egyenes és kör ko-

ordinátageometriája. 

(lsd.középszintű tananyag)   

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. Geometriai problé-

mák megoldása algebrai eszközökkel. Számítógép használata. 

Ismeretek/ fejlesztési  követelmények 

 

A parabola tengelyponti egyenlete. 

A parabola pontjainak tulajdonsága: fókuszpont, vezéregyenes.  

A parabola és a másodfokú függvény. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

A parabola és az egyenes kölcsönös helyzete. 

A diszkrimináns vizsgálata, diszkusszió. 

 

Fizika: geometriai op-

tika, fényszóró, visz-

szapillantó tükör. 

  

 

Összetett feladatok megoldása paraméter segítségével, vagy a szer-

kesztés menetének követésével. 

Mértani helyek keresése. 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. 

Egyenlőtlenséggel megadott egyszerű feltételek.  

 

Informatika: több 

feltétel együttes 

vizsgálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

Vektor, irányvektor, normálvektor, iránytényező. Egyenes, kör, parabola 

egyenlete. 
 

 

 

 

Az analízis elemei (40 óra) 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

I. Sorozatok (11. 

évf.) 

 

Órakeret 

10 óra 
 

Előzetes tudás 

 

Számtani sorozat, mértani sorozat fogalma, egyszerű alapösszefüggések.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A hétköznapi életben, matematikai problémában a sorozattal leírható 

mennyiségek észrevétele. Sorozatok megadási módszereinek  

alkalmazása. Összefüggések hatékony alkalmazása. 
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási 

pontok 



 

 

 

A sorozat fogalma, megadása, ábrázolása. 

Sorozat megadása rekurzióval (Fibonacci sorozat.) 

Korlátos és monoton sorozatok 

 

Számtani és mértani sorozat   (20 óra a diff.számítás terhére) 

 

Megjegyzés: Emelt szinten a számtani és mértani sorozatok (lsd.középszint 

12.évf.) témakört célszerű ide áthelyezni, helyette a diff.számításból az alkalmazáso-

kat, gyakorlást átvihetjük a 12.évfolyamra. (kb.20 átcsoportosítva) 

 

 

Informatika: 

algoritmusok. 

 

Sorozatok konvergenciája. 

A határérték szemléletes és pontos definíciói.  

Műveletek konvergens sorozatokkal. 

Konvergens és divergens sorozatok. 

Konvergens sorozatok tulajdonságai. 

Konvergens sorozatokra vonatkozó egyenlőtlenségek. 

Rendőrelv. 

 

Végtelen sorok. 

Végtelen sor konvergenciája, összege.  

Végtelen mértani sor. 

Szakaszos végtelen tizedes tört átváltása 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak: számtani és mértani sorozat, mértani sor, konvergens so-

rozat, határérték, divergens sorozat 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

 

 

II. Folytonosság, differenciálszámítás 

 11. évf. (10 óra) 

 12. évf. (20 óra)* ( * a számt. és mért. sorozat 12. évfolyamról 

(középszint) 11.évfolyamra történő  áthelyezése miatt) 

 

Órakeret 

30 óra 

 

 

Előzetes tudás 

 

Függvények megadása, értelmezési tartomány, értékkészlet. Függvények jel-

lemzése: zérushely, korlátosság, szélsőérték, monotonitás, paritás, periodicitás. 

Sorozatok határértéke. 
 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai: 

 

Megismerkedés a függvények vizsgálatának új módszerével. A függvény foly-

tonossága és határértéke fogalmának megalapozása. A differenciálszámítás 

módszereinek használata a függvények lokális és globális tulajdonságainak 

vizsgálatára. Alkalmazások keresése a matematikán kívüli területeken – fizika, 

közgazdaságtan – is.  
 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 



 

 

 

A valós számok halmazán értelmezett függvények jellemzése. 

Korábbi ismeretek rendszerező ismétlése. 

 

Informatika: számítógé-

pes szoftver alkalma-

zása függvények grafi-

konjának megrajzolá-

sára. 
 

Függvény határértéke. 

A függvények határértékének szemléletes fogalma, pontos defi-

níciói. Jelölések. 

Függvények véges helyen vett véges; véges helyen vett végtelen; 

végtelenben vett véges; végtelenben vett végtelen határértéke. 

A sorozatok és a függvények határértékének kapcsolata. 

A
𝑠𝑖𝑛𝑥

𝑥
 függvény vizsgálata, az x=0 helyen vett határértéke. 

 

 

A függvények folytonossága. 

Példák folytonos és nem folytonos függvényekre. 

A folytonosság definíciói.  

 

Fizika: példák folyto-

nos és diszkrét meny-

nyiségekre. 
 

Bevezető feladatok a  

differenciálhányados fogalmának előkészítésére. 

A függvénygörbe érintőjének iránytagense.  

A pillanatnyi sebesség meghatározása. 

 

Fizika: az út-idő függ-

vény és a pillanatnyi se-

besség kapcsolata; a se-

besség- idő függvény és a 

gyorsulás kapcsolata. 

A fluxus és az indukált 

feszültség kapcsolata. 

 

. 

A differenciálhatóság fogalma. 

A különbségi hányados függvény, a differenciálhányados 

(derivált), a deriváltfüggvény. 

Példák nem differenciálható függvényekre is. 

Kapcsolat a differenciálható és a folytonos függvények között. 

Alapfüggvények deriváltja: konstans függvény, x
n
, trigonometrikus függ-

vények deriváltja. 

Műveletek differenciálható függvényekkel. 

Függvény konstansszorosának deriváltja, összeg, szorzat, 

hányados, összetett függvény deriváltja. 

Inverz függvény deriváltja. 

 

 

 

 

 

Fizika: harmonikus rez-

gőmozgás kitérése, se-

bessége, gyorsulása-− 

ezek kapcsolata. 

Megjegyzés:A további rész _a számtani és mértani sorozattal való csere mi-

att a 12.évfolyamon (20 óra). 

 

 

 

A függvény tulajdonságai és a derivált kapcsolata. 

Lokális növekedés, fogyás – intervallumon monoton függvény. 

Szélsőérték – lokális szélsőérték, abszolút szélsőérték. 

A szükséges és az elégséges feltételek pontos megfogalmazása, alkal-

mazása. 

 

Fizika: fizikai tartalmú 

függvények (pl. út-idő, 

sebesség-idő) deriváltjai-

nak 

jelentése. 



 

 

 

Konvexitás vizsgálata deriválással. 

A konvexitás definíciója. 

Inflexiós pont. 

A második derivált és a konvexitás kapcsolata. 

 

 

Függvényvizsgálat differenciálszámítással. 

Összevetés az elemi módszerekkel. 

 

 

Gyakorlati jellegű szélsőérték-feladatok megoldása. 

A differenciálszámítás és az elemi módszerek összevetése. 

 

Fizika: Fermat-elv, Snel-

lius-Descartes törvény. 

Fizikai jellegű szélsőér-

ték-problémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény folytonossága, határértéke. Különbségi hányados függvény, de-

rivált, deriváltfüggvény, magasabb rendű derivált. Monotonitás, lokális 

szélsőérték, abszolút szélsőérték. Konvex, konkáv függvény. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

 Integrálszámítás, térgeometria (12.évf.) 

 

Órakeret 

30óra  

Előzetes tudás 

 

Folytonos függvények fogalma. Területszámítás elemei. Sorozatok, véges sorok. 

Differenciálási szabályok ismerete. 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Az integrálszámítás módszereivel találkozva bővítjük a közelítő módszerek isme-

retét. A függvény alatti terület alkalmazásai a matematika és a fizika több terüle-

tén. Áttekintő képet alakítunk ki a térgeometriáról, a felszín- és térfogatszámítás 

módszereiről.  

 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok  

Bevezető feladatok az integrál fogalmához. 

Függvény grafikonja alatti terület. 

A megtett út és a sebesség-idő grafikon alatti terület. 

A munka kiszámítása az erő-út grafikon alatti terület alapján. 

 

 

Alsó és felső közelítő összegek. 

Az intervallum felosztása, a felosztás finomítása. Közelí-

tés véges összegekkel. 

 

 

A határozott integrál fogalma, jelölése. 

A szemléletes megközelítésre alapozva jutunk el a pontos defi-

nícióig. 

A határozott integrál és a terület-előjeles terület.  

Matematikatörténet: Bernhard Riemann. 

 

 



 

 

 

Az integrálhatóság szükséges és elegendő feltétele. Korlá-

tos és monoton függvények integrálhatósága. A határozott 

integrál tulajdonságai. 

 

Fizika: A munka és a moz-

gási energia. Elektromos 

feszültség két pont között, 

a potenciál. Tehetetlenségi 

nyomaték. Alakzat tömeg-

középpontja. A hidrosztati-

kai nyomás és az edény ol-

dalfalára ható erő. Effektív 

áramerősség, feszültség. 

 

Az integrál mint a felső határ függvénye. 

Integrálfüggvény. 

Folytonos függvény integrálfüggvényének deriváltja. 

Kapcsolat a differenciálszámítás és az integrálszámítás között. 

A primitív függvény fogalma. 

A primitív függvények halmaza – a határozatlan integrál: 

–    hatványfüggvény, polinom függvény; 

–    trigonometrikus függvények; 

–    exponenciális függvény, logaritmusfüggvény. 

A Newton-Leibniz tétel. 

Matematikatörténet: Newton, Leibniz, Euler 

 

Az integrálszámítás alkalmazása matematikai és fizikai problémákra. 

Két függvénygörbe közötti terület meghatározása. Forgás-

test térfogatának meghatározása. 

Henger, kúp, csonka kúp, gömb, gömbszelet térfogata. 

 

Fizika: Potenciál, munka-

végzés elektromos, illetve 

gravitációs erőtérben. Vál-

takozó áram munkája, ef-

fektív áram és feszültség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alsó és felső közelítő összeg, határozott integrál. Primitív függvény, ha-

tározatlan integrál 

 

 

 

Tematikai egység 

Fejlesztési cél 

 

Statisztika, valószínűség (12.évf.) 

 

Órakeret 

10 óra 
 

Előzetes tudás 

 

Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, me-

dián, módusz, szórás. Klasszikus valószínűségi modell. 
 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

A valószínűség fogalmának bővítése, mélyítése. A kombinatorikai isme-

retek alkalmazása valószínűség meghatározására. Mit jelent a valószínű-

ség – a nagy számok törvénye. 



 

 

 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 
 

 

Eseményalgebra 

Kapcsolat a halmazok és logika műveleteivel 

Események összegének, szorzatának komplementerének valószínűsége 

Kizáró események, független események valószínűsége 

Feltételes valószínűség. 

Mintavételre vonatkozó valószínűségek megoldása klasszikus mo-

dell alapján. 

Binomiális és hipergeometriai eloszlás 

Nagy számok törvénye (szemléletes tárgyalás képletek nélkül). 

Geometriai valószínűség. 

 

Informatika: véletlen 

jelenségek számítógé-

pes szimulációja. 

 

Kulcsfogalmak/fogalmak:  valószínűség, kizáró esemény, független esemény 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Rendszerező összefoglalás (12. évf.) 

 

Órakeret 

21 óra 
 

Előzetes tudás 

 

A 6 év matematika tananyaga. 
 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben. Felkészítés az 

emelt szintű érettségire: az önálló rendszerezés, lényegkiemelés, történeti átte-

kintés készségének továbbfejlesztése, alkalmazási lehetőségek megtalálása. 

Kapcsolatok keresése különböző témakörök között. 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

 

Kapcsolódási pontok 
 

Az analízis elemei, rendszerező ismétlés            (11 óra) 

Emelt szintű feladatsorok, a szóbeli tételekről    (10 óra) 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos  

ciklus végén 

 

Gondolkodási és megismerési módszerek (12.évfolyam) 

   Halmazok számosságával kapcsolatos ismeretek áttekintése. 

   A kombinatorikai problémák rendszerezése. 

   Bizonyítási módszerek áttekintése. 

   A gráfok eszköz jellegű használata probléma megoldásában. 

Számelmélet, algebra (11. évfolyam) 

   A kiterjesztett gyök-, és hatványfogalom ismerete. 

   A logaritmus fogalmának ismerete. 



 

 

 

Matematika 

helyi tanterv öt évfolyamos gimnázium előkészítő és  9–12. évfo-
lyama számára 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszer-

ről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása 

   A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét esetekben 

probléma megoldása céljából. 

   Exponenciális és logaritmusos egyenletek megoldása, ellenőrzése. 

   Trigonometrikus egyenletek megoldása, az azonosságok alkal-

mazása, az összes gyök megtalálása. 

   Egyenletek ekvivalenciájának áttekintése. 

   A számológép biztos használata. 

Függvények, az analízis elemei (11.-12. évfolyam) 

11. évfolyam 

Exponenciális-, logaritmus- és a trigonometrikus függvények értel-

mezése, ábrázolása, jellemzése.  

 Függvénytranszformációk.        

   Exponenciális folyamatok matematikai modellje.      

   A számtani és a mértani sorozat. Rekurzív sorozatok. 

   Pénzügyi alapfogalmak ismerete, pénzügyi számítások megértése, reprodukálása, ka-

matos kamatszámítás elvégzése.   

  Sorozatok vizsgálata monotonitás, korlátosság, határérték szempontjából. Vé-

ges és végtelen sorok összegzése. 

 12. évfolyam 

A függvények vizsgálata, jellemzése elemi eszközökkel és differenciálszámí-

tás használatával 

Az integrálszámítás használata, gyakorlati alkalmazás 

Geometria 

11. évfolyam 

 Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták. 

 Két vektor skaláris szorzata. 

 Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló kezelésé-

ben, szinusztétel, koszinusztétel alkalmazása. 

 A geometriai és algebrai ismeretek közötti kapcsolódás elemeinek ismerete: távolság, 

szög számítása a koordináta-rendszerben, kör, egyenes, parabola egyenlete, geomet-

riai feladatok algebrai megoldása. 

12.évfolyam 

 Térbeli viszonyok, testek felismerése, geometriai modell készítése. 

 Távolság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

 

Valószínűség, statisztika (11. évfolyam) 

 Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 A valószínűség matematikai fogalma, klasszikus kiszámítási módja. 

 Mintavétel és valószínűség kapcsolata, alkalmazása. 



 

 

érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló rend-

szerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése 

segíti a gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megje-

lenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szak-

mák eszköze. 
A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják 

választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, gondol-

kodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, valószí-

nűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, statisz-

tikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó tevékeny-

ségét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldön-

tését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevé-

kenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformá-

ciók) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- 

és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott ösz-

szefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső 

szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai 

érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struktúráját 

(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók absztrakciós és 

szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek felada-

tokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfo-

galmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A disz-

kussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle 

nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók 

eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A műveltségi terület a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a mate-

matika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai 

gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az életkori, egyéni fej-

lődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek 

megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehet-

ség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan 

tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika a maga ha-

gyományos és modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a 

humán műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a min-

dennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell 

azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy 

a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafi-

konok értelmezésének megismerése nagyban segítheti a mindennapokban, és különösen a média közle-

ményeiben való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek ér-

telmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, 

a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

A tanulók rendszeresen oldjanak meg önállóan feladatokat, aktívan vegyenek részt a taní-

tási, tanulási folyamatban. A feladatmegoldáson keresztül a tanuló képessé válhat a pontos, 

kitartó, fegyelmezett munkára. Kialakul bennük az önellenőrzés igénye, a sajátunkétól eltérő 



 

 

szemlélet tisztelete. Mindezek érdekében is a tanítás folyamában törekedni kell a tanulók pozi-

tív motiváltságának biztosítására, önállóságuk fejlesztésére. A matematikatanítás, -tanulás fo-

lyamatában egyre nagyobb szerepet kaphat az önálló ismeretszerzés képességnek fejlesztése, 

az ajánlott, illetve az önállóan megkeresett, nyomtatott és internetes szakirodalom által. A ma-

tematika lehetőségekhez igazodva támogatni tudja az elektronikus eszközök (zsebszámológép, 

számítógép, grafikus kalkulátor), Internet, oktatóprogramok stb. célszerű felhasználását, ezzel 

hozzájárul a digitális kompetencia fejlődéséhez. 

A tananyag egyes részleteinek csoportmunkában való feldolgozása, a feladatmegoldások 

megbeszélése az együttműködési képesség, a kommunikációs képesség fejlesztésének, a reális 

önértékelés kialakulásának fontos területei. Ugyancsak nagy gondot kell fordítani a kommuni-

káció fejlesztésére (szövegértésre, mások szóban és írásban közölt gondolatainak meghallgatá-

sára, megértésére, saját gondolatok közlésére), az érveken alapuló vitakészség fejlesztésére. A 

matematikai szöveg értő olvasása, tankönyvek, lexikonok használata, szövegekből a lényeg ki-

emelése, a helyes jegyzeteléshez szoktatás a felsőfokú tanulást is segíti. 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jártas a problémamegoldásban. A matematikatanításnak kiemelt 

szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák kialakításában. Életkortól függő szinten, rend-

szeresen foglalkozunk olyan feladatokkal, amelyekben valamilyen probléma legjobb megoldá-

sát keressük.  Kiemelt  szerepet szánunk azoknak az optimumproblémáknak, amelyek gazda-

sági kérdésekkel foglalkoznak, amikor költség, kiadás minimumát; elérhető eredmény, bevétel 

maximumát keressük. Fokozatosan vezetjük be matematikafeladatainkban a pénzügyi fogalma-

kat: bevétel, kiadás, haszon, kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő 

stb. Ezek a feladatok erősítik a tanulókban azt a tudatot, hogy matematikából valóban hasznos 

ismereteket tanulnak, ill. hogy a matematika alkalmazása a mindennapi élet szerves része. Az 

életkor előre haladtával egyre több példát mutatunk arra, hogy milyen területeken tud segíteni 

a matematika. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen matematikai ismereteket alkalmaznak 

az alapvetően matematikaigényes, ill. a matematikát csak kisebb részben használó szakmák (pl. 

informatikus, mérnök, közgazdász, pénzügyi szakember, biztosítási szakember, ill. pl. vegyész, 

grafikus, szociológus stb.), ezzel is segítve a tanulók pályaválasztását. 

A matematikához való pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok 

és a matematikához kapcsolódó érdekes problémák és feladványok. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, ha 

bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. A motivációs bázis kiala-

kításában komoly segítség lehet a matematikatörténet egy-egy mozzanatának megismertetése, a máig 

meg nem oldott, egyszerűnek tűnő matematikai sejtések megfogalmazása, nagy matematikusok életé-

nek, munkásságának megismerése. A NAT néhány matematikus ismeretét előírja minden tanuló szá-

mára: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, 

Cantor, Erdős, Neumann. A kerettanterv ezen kívül is sok helyen hívja fel a tananyag matematikatörté-

neti érdekességeire a figyelmet. Ebből a tanárkollégák csoportjuk jellegének megfelelően szabadon vá-

logathatnak. 

A matematika oktatása elképzelhetetlen állítások, tételek bizonyítása nélkül. Hogy a tananyagban 

szereplő tételek beláttatása során milyen elfogadott igazságokból indulunk ki, s mennyire részletezünk 

egy bizonyítást, nagymértékben függ az állítás súlyától, a csoport befogadó képességétől, a rendelke-

zésre álló időtől stb. Ami fontos, az a bizonyítás iránti igény felkeltése, a logikai levezetés szükségessé-

gének megértetése. Ennek mikéntjét a helyi tantervre támaszkodva mindig a szaktanárnak kell eldönte-

nie, ezért a tantervben a tételek megnevezése mellett nem szerepel utalás a bizonyításra. A fejlesztési 



 

 

cél elérése szempontjából  - egy adott tanulói közösség számára - nem feltétlenül a tantervben szereplő 

(nevesített) tételek a legalkalmasabbak bizonyítás bemutatására, gyakorlására. 

Minden életkori szakaszban fontos a differenciálás. Ez nem csak az egyéni igények figyelembevé-

telét jelenti. Sokszor az alkalmazhatóság vezérli a tananyag és a tárgyalásmód megválasztását, más ese-

tekben a tudományos igényesség szintje szerinti differenciálás szükséges. Egy adott osztály matemati-

katanítása során a célok, feladatok teljesíthetősége igényli, hogy a tananyag megválasztásában a tanulói 

érdeklődés és a pályaorientáció is szerepet kapjon. A matematikát alkalmazó pályák felé vonzódó tanu-

lók gondolkodtató, kreativitást igénylő versenyfeladatokkal motiválhatók, a humán területen továbbta-

nulni szándékozók számára érdekesebb a matematika kultúrtörténeti szerepének kidomborítása, mások-

nak a középiskolai matematika gyakorlati alkalmazhatósága fontos. A fokozott szaktanári figyelem, az 

iskolai könyvtár és az elektronikus eszközök használatának lehetősége segíthetik az esélyegyenlőség 

megvalósulását. 

Az iskola tankönyvválasztásának szempontjai 

A  munkaközösség a tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a következő szemponto-

kat veszi figyelembe: 

–a taneszköz feleljen meg az iskola helyi tantervének; 

–a taneszköz legyen jól tanítható, jól tanulható; 

–a taneszköz nyomdai kivitelezése legyen alkalmas a tantárgy óraszámának és igényei-

nek megfelelő használatra több tanéven keresztül; 

–a taneszköz minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére, nevelje a diákokat igényességre, precíz munkavégzésre, a taneszköz álla-

potának megóvására; 

Előnyben  részesítjük azokat a taneszközöket: 

–amelyek több éven keresztül használhatók; 

–amelyek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai; 

–amelyekhez megfelelő nyomtatott kiegészítő taneszközök állnak rendelkezésre (pl. 

munkafüzet, tudásszintmérő, feladatgyűjtemény, gyakorló); 

–amelyekhez rendelkezésre áll olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti 

az órai munkát pl. feladatok, videók, animációk, 3D modellek, szerkesztő és grafi-

konrajzoló, statisztikai programok, interaktív feladatok, számonkérési lehetőségek, 

játékok stb. segítségével. 

–amelyekhez  olyan hozzáférés biztosított, amely az iskolában használt digitális eszkö-

zöket és tartalmakat interneten keresztül a diákok otthoni tanulásához is nyújtani 

tudja. 
 

„A javasolt (nyomtatott és digitális) taneszközök : 

Iskolai tanulói eszközök, tanári demonstrációs eszközök, interaktív tábla, számítógép, projektor stb. 

 

 

A tantárgy heti óraszáma, éves óraszáma évfolyamonként 



 

 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

előkészítő évf. 2 72 

9. évfolyam 4 144 

10. évfolyam 4 144 

11. évfolyam 4 144 

12. évfolyam 4 120 

 

 

 

 

A tantárgy éves óraszáma témakörökre lebontva 

 

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

Gondolkodási módszerek 6 10 14 12 7 

Számtan, algebra 25 51 50 41  

Függvények, sorozatok 16 22 19 22 28 

Geometria 20 49 45 50 32 

Valószínűség, statisztika 3 7 11 14 9 

Év végi ismétlés 2 5 5 5 44 

Összesen 72 144 144 144 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Előkészítő évfolyam 

Gimnáziumunkban a nyelvi előkészítő évfolyamon a képességfejlesztésre szánt időkeretből évi 72(azaz 

heti 2) órát matematika oktatásra szánunk. Kedvező lehetőségnek tartjuk, hogy  a nehezebb, absztrak-

tabb gimnáziumi tananyag bevezetését így jobban megalapozhatjuk. A szaktárgyi követelményeken túl-

mutatóan úgy tartjuk, hogy sokat tehetünk az értő szövegolvasás, a lényeglátás és a gondolkodási kész-

ségek fejlesztéséért is. 

A nyelvi előkészítő osztály az előkészítő évfolyamon az alább leírt tanterv szerint folytatja tanulmányait. 

Ezen az évfolyamon nem arra helyezzük a hangsúlyt, hogy új, nagygimnáziumi ismereteket adjunk át. 

Inkább az általános iskolában tanultak rendszerezésére, új szemléletmóddal való megközelítésre és szö-

vegkörnyezetben való alkalmazásra törekszünk. Foglalkozni kívánunk a modellalkotás és általánosítás 

folyamatával, lassan haladva a konkréttól az absztrakt felé. A tárgyalt új anyagrészek egy része szerve-

sen kapcsolódik az általános iskolában tanultakhoz (szöveges egyenletek, függvénytan, azonosságok, 

geometriai transzformációk), másik része pedig a matematikatanítás új, fejlődési területei- s íly módon 

prioritásai- közül került ki (statisztika, valószínűség-számítás). Megjegyezzük, hogy bizonyos mennyi-

ségű új anyag átadását fontosnak tartunk a továbbhaladás szempontjából. 

 

Cél 

- Az általános iskolában tanultak elmélyítése, új összefüggések megvilágítása. 

- Ha szükséges, a tanulók felzárkóztatása. 

- Szövegelemzés, a tanult összefüggések alkalmazása szövegkörnyezetben. 

- A gimnáziumi tananyag megalapozása elsősorban algebrából. 

- Az adatgyűjtés, kísérletezés, sejtés szerepének megerősítése. 

- A matematikatanítás fejlesztési területeit jelentő anyagrészek hangsúlyos      bevezetése. 

 

Az egyes tematikus egységekre szánt óraszámokat a táblázat mutatja.



 

 

Előkészítő évfolyam 
 

Tematikai egység címe Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 6 óra 

2. Számtan, algebra                  25 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok                  16 óra 

4. Geometria                  20 óra 

5. Valószínűség, statisztika 3 óra 

Év végi ismétlés 2 óra 

Az össz. Óraszám 72 óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba 

rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A mate-

matikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A ma-

tematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások megkülönbözte-

tése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszere-

zési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert számhalmazok: termé-

szetes számok, egész számok, racio-

nális számok. 

A számírás története. 

A megismert számhalmazok áttekin-

tése. Természetes számok, egész szá-

mok, racionális számok elhelyezése 

halmazábrában, számegyenesen. 

Informatika: számábrá-

zolás (problémamegol-

dás táblázatkezelővel). 

Valós számok halmaza. Az interval-

lum fogalma, fajtái. Irracionális szám 

létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az interval-

lum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott ponthalma-

zok, adott tulajdonságú ponthalma-

zok (kör, gömb, felező merőleges, 

szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése (például 

két feltétellel megadott ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 

ábrázolása. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 



 

 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelé-

sekben a logikai műveletek felfede-

zése, megértése, önálló alkalmazása. 

A köznyelvi kötőszavak és a mate-

matikai logikában használt kifejezé-

sek jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos szö-

vegekben található matematikai in-

formációk felfedezése, rendezése a 

megadott célnak megfelelően. Mate-

matikai tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú állítá-

sok.  

Az „akkor és csak akkor” haszná-

lata. Feltétel és következmény fel-

ismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állí-

tások, tételek jelentésének elem-

zése. 

 

  



 

 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 

leszámlálás, sorbarendezés, gyakor-

lati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Logikai szita. 

Rendszerezés: az esetek összeszám-

lálásánál minden esetet meg kell ta-

lálni, 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 új-

jal való próbálkozás; a sikertelenség 

okának feltárása (pl. minden felté-

telre figyelt-e). 

Informatika: probléma-

megoldás táblázatkeze-

lővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása a 

kombinatorika eszközei-

vel. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: periodicitás, ismét-

lődés és kombinatorika 

mint szervezőelv poeti-

zált szövegekben. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Logikai művelet (NEM, ÉS, 

VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és következmény.   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

25 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági szabá-

lyok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata. 

Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján első-

fokú egyismeretlenes egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakeze-

lés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabályok 

betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megol-

dási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakí-

tása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének 

vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A 

problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak 

megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfele-

lően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való emlékezés.  

Nevezetes azonosságok: kom-

mutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás.  

Számolási szabályok, zárójelek 

használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, ösz-

szeillesztése, felhasználása.  

 



 

 

(a ± b)2 polinom alakja, 
22 ba   szorzat alakja. Azo-

nosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása (azo-

nosságok).  

Geometria és algebra összekapcsolása 

az azonosságok igazolásánál. 

Fizika: számítási feladatok 

megoldása (pl. munkatétel). 

Egyszerű feladatok polinomok, 

illetve algebrai törtek közötti 

műveletekre. Tanult azonossá-

gok alkalmazása. Algebrai tört 

értelmezési tartománya. Algeb-

rai kifejezések egyszerűbb 

alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. 

szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, 

bővítése, műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási fel-

adatok. 

Elsőfokú egyenletek és egyen-

lőtlenségek megoldása külön-

böző módszerekkel (lebontoga-

tás, mérlegelv, szorzattá alakí-

tás, értelmezési tartomány és 

értékkészlet vizsgálata, grafi-

kus módszer). Egyszerű egyen-

letek paraméterrel. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, ösz-

szeillesztése, felhasználása, kiegészí-

tése. Módszerek tudatos kiválasztása 

és alkalmazása. 

 

Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése.  

Különböző módszerek alkalmazása 

ugyanarra a problémára (behelyettesítő 

módszer, egyenlő illetve ellentett 

együtthatók módszere, grafikus mód-

szer). 

Fizika: kinematika, dina-

mika. 

Elsőfokú egyenletre, egyenlet-

rendszerre vezető szöveges szá-

mítási feladatok a természettu-

dományokból, a mindennapok-

ból.  

Szöveges számítási feladatok megol-

dása a természettudományokból, a 

mindennapokból (pl. százalékszámí-

tás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, 

árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek 

százalékos összetétele).  

A növekedés és csökkenés kifejezése 

százalékkal („mihez viszonyítunk?”). 

Gondolatmenet lejegyzése (megoldási 

terv).  

Számológép használata. Az értel-

mes kerekítés megtalálása. 

A mindennapokhoz kapcsolódó prob-

lémák matematikai modelljének elké-

szítése (egyenlet, illetve egyenletrend-

szer felírása); a megoldás ellenőrzése, 

a gyakorlati feladat megoldásának ösz-

szevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási fel-

adatok. 

 

Informatika: problémameg-

oldás táblázatkezelővel. 

 

Földrajz: a pénzvilág műkö-

dése. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tudatos élelmiszer-vá-

lasztás, becslések, mérések, 

számítások. 

 

Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek: a csa-

lád pénzügyei és gazdálko-

dása, vállalkozások. 

Fizika: kinematika, dina-

mika. 



 

 

 

Kémia: százalékos keverési 

feladatok. 

Egyes változók kifejezése fizi-

kai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségének 

belátása. Helyettesítési érték kiszámí-

tása képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek ér-

telmezése.. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. Ekvivalens 

egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Elsőfokú egyenletrendszer. Egyenlőtlenség.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok áb-

rázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A függvény megadása, elemi tu-

lajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása (függ-

vénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét 

függvények elemzése a grafikonjuk 

alapján.  

Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése grafikon alapján. Számítógép 

használata a függvények vizsgálatára. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: időben leját-

szódó folyamatok leírása, 

elemzése. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata, adatkezelés táblá-

zatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris kap-

csolatok. A lineáris függvények 

tulajdonságai. Az egyenes ará-

nyosságot leíró függvény. A line-

áris függvény grafikonjának me-

redeksége, ennek jelentése lineá-

ris kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott szabálynak, 

összefüggésnek megfelelően. 

Időben lejátszódó történések megfi-

gyelése, a változás megfogalmazása. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsola-

tok felfedezése a hétköznapokban (pl. 

egységár, a változás sebessége). Lineá-

ris függvény ábrázolása paraméterei 

alapján. 

Számítógép használata a lineáris folya-

mat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris fo-

lyamatok vizsgálata, a vál-

tozás sebessége. 

 

Kémia: egyenes arányos-

ság. 

 

Informatika: táblázatkeze-

lés. 

Az abszolútérték-függvény. Az 

baxx   függvény grafi-

konja, tulajdonságai ( 0a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

 



 

 

A fordított arányosság függvé-

nye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafi-

konja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

Fizika: ideális gáz, izo-

terma. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

  



 

 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok függvénymodelljé-

nek megalkotása. A folyamat elemzése 

a függvény vizsgálatával, az eredmény 

összevetése a valósággal. A modell ér-

vényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függ-

vényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

Egyenlet, egyenletrendszer gra-

fikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két kü-

lönböző módszerrel.  

Az algebrai és a grafikus módszer ösz-

szevetése. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése.  

Számítógépes program használata. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz: szá-

mítási feladatok. 

Az 
2x x   másodfokú függ-

vény ábrázolása és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk átte-

kintése az vuxax  2)(  

alak segítségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai ismere-

tek és függvénytulajdonságok isme-

rete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen gyor-

suló mozgás kinematikája. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, növe-

kedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. Függvénytranszformá-

ció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek 

csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 

alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 

Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. 

Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pi-

tagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Az egybevágósági transzfor-

mációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének felisme-

rése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felisme-

rése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Ösz-

szetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet 

kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmé-

nyek összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, szá-

mítógép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, távolságok és 

szögek értelmezése. (Folya-

matosan a 9-10. évfolya-

mon.) 

Idealizáló absztrakció: pont, 

egyenes, sík, síkidomok, testek. 

Vázlat készítése. 

 

A háromszög nevezetes vo-

nalai, körei. Oldalfelező me-

rőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, súlyvona-

lak, középvonalak tulajdon-

ságai. Körülírt kör, beírt kör. 

Matematikatörténet: Euler-

egyenes, Feuerbach-kör be-

mutatása (interaktív szer-

kesztőprogrammal, bizonyí-

tás nélkül). 

A definíciók és tételek pontos is-

merete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

A tengelyes és a középpontos 

tükrözés, az eltolás, a pont 

körüli elforgatás. A transz-

formációk tulajdonságai.  

A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó tulaj-

donságok tudatosítása. 

Fizika: elmozdulásvektor, forgások. 

 

Földrajz: bolygók tengely körüli 

forgása, keringés a Nap körül. 

  



 

 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a ma-

tematikában, a művészetekben, 

a környezetünkben található 

tárgyakban, részvétel szimmet-

rián alapuló játékokban. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata. 

 

Vizuális kultúra: kifejezés, képző-

művészet; művészettörténeti stílus-

korszakok. 

 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

Szimmetrikus négyszögek. 

Négyszögek csoportosítása 

szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializálás-

sal. 

Vizuális kultúra: kifejezés, képző-

művészet; művészettörténeti stílus-

korszakok. 

Egyszerű szerkesztési felada-

tok.  

Szerkesztési eljárások gyakorlása. 

Szerkesztési terv készítése, ellen-

őrzés. Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Pontos, esztétikus mun-

kára nevelés. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög, spe-

ciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó. Szim-

metria.   

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása. 

Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. Táb-

lázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, ér-

tékelésében, ábrázolásában. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk 

(gyakoriság, relatív gyakoriság, el-

oszlás, kördiagram, oszlopdiagram, 

vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázo-

lása. Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, ké-

szítése.  

Grafikai szervezők összevetése más 

formátumú dokumentumokkal, kö-

vetkeztetések levonása írott, ábrá-

zolt és számszerű információ össze-

kapcsolásával. 

Informatika: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, informá-

ciómegjelenítés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalmi té-

mák vizuális ábrázolása 

(táblázat, diagram). 

 



 

 

Számítógép használata. Földrajz: időjárási, éghaj-

lati és gazdasági statiszti-

kák. 

Adatsokaságok jellemzői: átlag, me-

dián, módusz. 

A statisztikai mutatók nyújtotta in-

formációk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata kevés 

statisztikai jellemzővel: előnyök és 

hátrányok.  

Informatika: statisztikai 

adatelemzés. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az év-

folyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

 – Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket 

a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizo-

nyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban. 

 

Számtan, algebra 

 – Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; 

a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modell-

alkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész 

kitevőjű hatványok, azonosságok. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szö-

veges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a 

megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrend-

szerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer meg-

adása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, kere-

sőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alap-

ján. 

 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 – A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- rendszerben, 

és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a mate-

matika, hanem a természettudományos tárgyak megértése miatt, és külön-

böző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 

Geometria 



 

 

 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 – A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete. 

 – Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti össze-

hasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 

 – Szimmetria ismerete, használata. 

 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vo-

nalak, pontok, körök).  

 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 – Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a jel-

lemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, 

illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformá-

ciók rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geomet-

riai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 

feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkal-

mazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munka-

végzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és 

relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatáro-

zása. 

 – A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képes-

sége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról 

adatsokaság jellemzőit leolvasni.  



 

 

9–10. évfolyam 

Ez a matematika kerettanterv mindazon tanulóknak szól, akik a 9. osztályban még nem választottak 

matematikából emelt szintű képzést. Azoknak is, akik majd később, fakultáción akarnak felkészülni 

matematikaigényes pályákra, és természetesen azoknak is, akiknek a középiskola után nem lesz rend-

szeres kapcsolatuk a matematikával, de egész életükben hatni fog, hogy itt milyen készségeik alakultak 

ki a problémamegoldásban, a rendszerező, elemző gondolkodásban. Ezeket a tanulókat ebben az idő-

szakban lehet megnyerni a gazdasági fejlődés szempontjából meghatározó fontosságú természettudo-

mányos, műszaki, informatikai pályáknak. 

A megismerés módszerei között továbbra is fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, de az ismertszer-

zés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, és az ezek 

alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két évfolyamán sok, korábban már 

szereplő ismeret, összefüggés, fogalom újra előkerül, úgy, hogy a fogalmak definiálásán, az összefüg-

gések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik 

megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás 

alapvető módszereivel. (Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sej-

tések, állítások megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések fel-

sorolása, a következmények elemzése.) A felsorolt célok az általános iskolai matematikatanítás céljai-

hoz képest jelentős többletet jelentenek, ezért is fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal 

tegyük könnyebbé az átmenetet. 

A problémamegoldás megszerettetésének igen fontos eszközei lehetnek a matematikai alapú játé-

kok. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, oszthatósági szabályokon alapuló számjátéko-

kat, és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. Nyerni akarnak, ezért természetes módon 

elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket vé-

geznek, amilyeneket hagyományos feladatokkal nem tudnánk elérni. A matematikatanításnak ebben a 

szakaszában sok érdekes matematikatörténeti vonatkozással lehet közelebb hozni a tanulókhoz a tantár-

gyat. A témakör egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját. A geometria 

egyes területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait megjelenítve vilá-

gossá tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. Az ezekre a témákra 

fordított idő bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló motiváció miatt. (A 

tantervben dőlt betűkkel szerepelnek ezek a részek.) 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a minden-

napi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú feladatokkal, számos 

geometriai és algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális megoldásokat ke-

resni. 

Ez az életkor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Legyen követelmény, 

hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kuta-

tómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint a geometriai 

és egyéb matematikai programok használata is. 

A tanulók későbbi, matematika szempontjából nagyon különböző céljai, a fogalmi gondolkodásban 

megnyilvánuló különbségek igen fontossá teszik ebben a szakaszban a differenciálást. Az évfolyamok 

összetételének a bevezetőben vázolt sokszínűsége miatt nagyon indokolt csoportbontásban tanítani a 

matematikát. 

Az egyes tematikus egységekre szánt óraszámokat évfolyamonként a táblázatok tartalmazzák.  



 

 

  

9. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 10 óra 

2. Számtan, algebra 39+12 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 15+7 óra 

4. Geometria 37+12 óra 

5. Valószínűség, statisztika 7 óra 

Év végi ismétlés 5 óra 

Az össz. Óraszám 144 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. Halmazba 

rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek értelmezésében. A mate-

matikai szakkifejezések adott szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, együttműködés. A ma-

tematika épülése elveinek bemutatása. Igaz és hamis állítások megkülönbözte-

tése. Halmazok eszközjellegű használata. Gondolkodás; ismeretek rendszere-

zési képességének fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Véges és végtelen halmazok. Végte-

len számosság szemléletes fogalma. 

Matematikatörténet: Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges 

halmazok elemszáma adható meg ter-

mészetes számmal.  

 

Részhalmaz. Halmazműveletek: 

unió, metszet, különbség. Halmazok 

közötti viszonyok megjelenítése. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése.  

Szöveges megfogalmazások mate-

matikai modellre fordítása.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: mondatok, szavak, 

hangok rendszerezése. 

 



 

 

Elnevezések megtanulása, definíci-

ókra való emlékezés. 

Biológia-egészségtan: 

halmazműveletek alkal-

mazása a rendszertan-

ban. 

 

Kémia: anyagok csopor-

tosítása. 

Alaphalmaz és komplementer hal-

maz.  

Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz 

nélkül nincs komplementer halmaz.  

Halmaz közös elem nélküli halma-

zokra bontása jelentőségének belá-

tása. 

Biológia-egészségtan: 

élőlények osztályozása; 

besorolás közös rész nél-

küli halmazokba. 

A megismert számhalmazok: termé-

szetes számok, egész számok, racio-

nális számok. 

A számírás története. 

A megismert számhalmazok áttekin-

tése. Természetes számok, egész szá-

mok, racionális számok elhelyezése 

halmazábrában, számegyenesen. 

Informatika: számábrá-

zolás (problémamegol-

dás táblázatkezelővel). 

Valós számok halmaza. Az interval-

lum fogalma, fajtái. Irracionális szám 

létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az interval-

lum végtelen halmaz. 

 

Távolsággal megadott ponthalma-

zok, adott tulajdonságú ponthalma-

zok (kör, gömb, felező merőleges, 

szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése (például 

két feltétellel megadott ponthalmaz). 

Vizuális kultúra: a tér 

ábrázolása. 

 

Informatika: tantárgyi 

szimulációs programok 

használata. 

  



 

 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelé-

sekben a logikai műveletek felfede-

zése, megértése, önálló alkalmazása. 

A köznyelvi kötőszavak és a mate-

matikai logikában használt kifejezé-

sek jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos szö-

vegekben található matematikai in-

formációk felfedezése, rendezése a 

megadott célnak megfelelően. Mate-

matikai tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfolya-

mon: a szöveg alapján a megfelelő 

matematikai modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg alapján történő 

ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán be-

lül; matematikán kívüli problémák 

modellezése. Gondolatmenet lejegy-

zése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése (a szö-

vegben előforduló információk). Fi-

gyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és 

dedukció, a rendszerezés, a következ-

tetés.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés; infor-

mációk azonosítása és 

összekapcsolása, a szö-

veg egységei közötti tar-

talmi megfelelés felis-

merése; a szöveg tar-

talmi elemei közötti kije-

lentés-érv, ok-okozati 

viszony felismerése és 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

A „minden” és a „van olyan” helyes 

használata.  

Nyitott mondatok igazsághalmaza, 

szemléltetés módjai. 

A „minden” és a „van olyan” helyes 

használata.  

Halmazok eszközjellegű használata. 

 

 

A matematikai bizonyítás. Kísérlete-

zés, módszeres próbálkozás, sejtés, 

cáfolás (folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz sze-

repe a tudományosság kialakításá-

ban. Nevezetes sejtések (pl. ikerprím 

sejtés); hosszan „élt”, de megoldott 

sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, 

sejtés, cáfolás megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. El-

lenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont (pl. a saját és a vitapartner 

szempontjának) egyidejű követése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mások érvelésének 

összefoglalása és figye-

lembevétele. 

Állítás és megfordítása. 

„Akkor és csak akkor” típusú állítá-

sok.  

Az „akkor és csak akkor” haszná-

lata. Feltétel és következmény fel-

ismerése a  

 



 

 

„Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állí-

tások, tételek jelentésének elem-

zése. 

Bizonyítás.  Gondolatmenet tagolása. Rendszere-

zés (érvek logikus sorrendje).  

Következtetés megítélése helyessége 

szerint. A bizonyítás gondolatmene-

tére, bizonyítási módszerekre való 

emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatme-

netének követése, megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes és 

helytelenül megfogalmazott követ-

keztetésekre. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és cá-

folat szabályainak alkal-

mazása. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 

leszámlálás, sorbarendezés, gyakor-

lati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Logikai szita. 

Rendszerezés: az esetek összeszám-

lálásánál minden esetet meg kell ta-

lálni, 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 új-

jal való próbálkozás; a sikertelenség 

okának feltárása (pl. minden felté-

telre figyelt-e). 

Informatika: probléma-

megoldás táblázatkeze-

lővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása a 

kombinatorika eszközei-

vel. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: periodicitás, ismét-

lődés és kombinatorika 

mint szervezőelv poeti-

zált szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak 

(csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémamegol-

dásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, tele-

pülés úthálózata stb. szemléltetése 

gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése gráf-

fal. 

Kémia: molekulák tér-

szerkezete. 

 

Informatika: probléma-

megoldás informatikai 

eszközökkel és módsze-

rekkel, hálózatok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: pl. családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs fok-

száma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). Feltétel és kö-

vetkezmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás.  



 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

39+12=51 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági szabá-

lyok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel használata. 

Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján első-

fokú egyismeretlenes egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakeze-

lés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabályok 

betartása, tanultak alkalmazása. Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megol-

dási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakí-

tása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének 

vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A 

problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak 

megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfele-

lően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számelmélet elemei.  

A tanult oszthatósági szabá-

lyok. Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legki-

sebb közös többszörös. Relatív 

prímek.  

Matematikatörténeti és számel-

méleti érdekességek: 

(pl. végtelen sok prímszám léte-

zik, tökéletes számok, barátsá-

gos számok,  

Eukleidész. Mersenne, Euler, 

Fermat) 

A tanult oszthatósági szabályok rend-

szerezése. Prímtényezős felbontás, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb kö-

zös többszörös meghatározása a fel-

bontás segítségével. 

Egyszerű oszthatósági feladatok, szö-

veges feladatok megoldása. 

Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása.  

Érvelés. 

 

Hatványozás 0 és negatív egész 

kitevőre. Permanencia-elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi defi-

níció kiterjesztése. 

 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretekre való emlékezés.  

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal 

adott definícióval). 

Fizika: hőmérséklet, elektro-

mos töltés, áram, feszültség 

előjeles értelmezése. 

Különböző számrendszerek. A 

helyiértékes írásmód lényege. 

Kettes számrendszer. 

A különböző számrendszerek egyenér-

tékűségének belátása. 

Informatika: kommunikáció 

ember és gép között, adattá-

rolás egységei. 



 

 

Matematikatörténet: Neumann 

János. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, te-

rület, tömeg, népesség, pénz, adat stb.) 

mennyiségi jellemzőinek kifejezése 

számokkal, mennyiségi következteté-

sek. Számolás normálalakkal írásban 

és számológép segítségével. 

A természettudományokban és a társa-

dalomban előforduló nagy és kis 

mennyiségekkel történő számolás 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: tér, idő, nagy-

ságrendek – méretek és 

nagyságrendek becslése és 

számítása az atomok mérete-

itől az ismert világ méretéig; 

szennyezés, környezetvéde-

lem. 

Nevezetes azonosságok: kom-

mutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás.  

Számolási szabályok, zárójelek 

használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, ösz-

szeillesztése, felhasználása.  

 

(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, 
22 ba   szorzat alakja. Azo-

nosság fogalma. 

Ismeretek tudatos memorizálása (azo-

nosságok).  

Geometria és algebra összekapcsolása 

az azonosságok igazolásánál. 

Fizika: számítási feladatok 

megoldása (pl. munkatétel). 

Egyszerű feladatok polinomok, 

illetve algebrai törtek közötti 

műveletekre. Tanult azonossá-

gok alkalmazása. Algebrai tört 

értelmezési tartománya. Algeb-

rai kifejezések egyszerűbb 

alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. 

szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, 

bővítése, műveletek törtekkel). 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási fel-

adatok. 

Elsőfokú egyenletek és egyen-

lőtlenségek megoldása külön-

böző módszerekkel (lebontoga-

tás, mérlegelv, szorzattá alakí-

tás, értelmezési tartomány és 

értékkészlet vizsgálata, grafi-

kus módszer). Egyszerű egyen-

letek paraméterrel. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, ösz-

szeillesztése, felhasználása, kiegészí-

tése. Módszerek tudatos kiválasztása 

és alkalmazása. 

 

Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése.  

Különböző módszerek alkalmazása 

ugyanarra a problémára (behelyettesítő 

módszer, egyenlő illetve ellentett 

együtthatók módszere, grafikus mód-

szer). 

Fizika: kinematika, dina-

mika. 

Elsőfokú egyenletre, egyenlet-

rendszerre vezető szöveges szá-

mítási feladatok a természettu-

dományokból, a mindennapok-

ból.  

Szöveges számítási feladatok megol-

dása a természettudományokból, a 

mindennapokból (pl. százalékszámí-

tás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, 

árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: számítási fel-

adatok. 

 



 

 

jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek 

százalékos összetétele).  

A növekedés és csökkenés kifejezése 

százalékkal („mihez viszonyítunk?”). 

Gondolatmenet lejegyzése (megoldási 

terv).  

Számológép használata. Az értel-

mes kerekítés megtalálása. 

A mindennapokhoz kapcsolódó prob-

lémák matematikai modelljének elké-

szítése (egyenlet, illetve egyenletrend-

szer felírása); a megoldás ellenőrzése, 

a gyakorlati feladat megoldásának ösz-

szevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Informatika: problémameg-

oldás táblázatkezelővel. 

 

Földrajz: a pénzvilág műkö-

dése. 

 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: tudatos élelmiszer-vá-

lasztás, becslések, mérések, 

számítások. 

 

Társadalmi, állampolgári és 

gazdasági ismeretek: a csa-

lád pénzügyei és gazdálko-

dása, vállalkozások. 

Fizika: kinematika, dina-

mika. 

 

Kémia: százalékos keverési 

feladatok. 

Egyes változók kifejezése fizi-

kai, kémiai képletekből.  

A képlet értelmének, jelentőségének 

belátása. Helyettesítési érték kiszámí-

tása képlet alapján. 

Fizika; kémia: képletek ér-

telmezése.. 

Egy abszolútértéket tartalmazó 

egyenletek. baxcx  . 

Definíciókra való emlékezés.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. Azonosság. 

Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú egyenlet. Elsőfokú egyenletrendszer. Egyenlőtlen-

ség.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

15+7=22 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok áb-

rázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A függvény megadása, elemi tu-

lajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása (függ-

vénytani alapfogalmak).  

Alapfogalmak megértése, konkrét 

függvények elemzése a grafikonjuk 

alapján.  

Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése grafikon alapján. Számítógép 

használata a függvények vizsgálatára. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan: időben leját-

szódó folyamatok leírása, 

elemzése. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata, adatkezelés táblá-

zatkezelővel. 

A lineáris függvény, lineáris kap-

csolatok. A lineáris függvények 

tulajdonságai. Az egyenes ará-

nyosságot leíró függvény. A line-

áris függvény grafikonjának me-

redeksége, ennek jelentése lineá-

ris kapcsolatokban. 

Táblázatok készítése adott szabálynak, 

összefüggésnek megfelelően. 

Időben lejátszódó történések megfi-

gyelése, a változás megfogalmazása. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsola-

tok felfedezése a hétköznapokban (pl. 

egységár, a változás sebessége). Lineá-

ris függvény ábrázolása paraméterei 

alapján. 

Számítógép használata a lineáris folya-

mat megjelenítésében. 

Fizika: időben lineáris fo-

lyamatok vizsgálata, a vál-

tozás sebessége. 

 

Kémia: egyenes arányos-

ság. 

 

Informatika: táblázatkeze-

lés. 

Az abszolútérték-függvény. Az 

baxx   függvény grafi-

konja, tulajdonságai ( 0a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

 

A négyzetgyökfüggvény. Az 

xx  ( 0x ) függvény gra-

fikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

 

A fordított arányosság függvé-

nye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafi-

konja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése (függvénytulaj-

donságok). 

Fizika: ideális gáz, izo-

terma. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

Függvények alkalmazása.  Valós folyamatok függvénymodelljé-

nek megalkotása. A folyamat elemzése 

a függvény vizsgálatával, az eredmény 

összevetése a valósággal. A modell ér-

vényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függ-

vényrajzoló program). 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése. 

Fizika: kinematika. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

Egyenlet, egyenletrendszer gra-

fikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két kü-

lönböző módszerrel.  

Az algebrai és a grafikus módszer ösz-

szevetése. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz: szá-

mítási feladatok. 



 

 

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése.  

Számítógépes program használata. 

Az cbxaxx 2  (a  0) 

másodfokú függvény ábrázolása 

és tulajdonságai.  

Függvénytranszformációk átte-

kintése az vuxax  2)(  

alak segítségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai ismere-

tek és függvénytulajdonságok isme-

rete).  

Számítógép használata. 

Fizika: egyenletesen gyor-

suló mozgás kinematikája. 

 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata. 

 

  



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, növe-

kedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. Függvénytranszformá-

ció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus megoldás. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

37+12=49 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek 

csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 

alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 

Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. 

Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pi-

tagorasz-tétel ismerete. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. Az egybevágósági transzfor-

mációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria szerepének felisme-

rése a matematikában, a valóságban. A szükséges és az elégséges feltétel felisme-

rése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Ösz-

szetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet 

kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmé-

nyek összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, szá-

mítógép használata. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek, távolságok és 

szögek értelmezése. (Folya-

matosan a 9-10. évfolya-

mon.) 

Idealizáló absztrakció: pont, 

egyenes, sík, síkidomok, testek. 

Vázlat készítése. 

 

  



 

 

A háromszög nevezetes vo-

nalai, körei. Oldalfelező me-

rőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, súlyvona-

lak, középvonalak tulajdon-

ságai. Körülírt kör, beírt kör. 

Matematikatörténet: Euler-

egyenes, Feuerbach-kör be-

mutatása (interaktív szer-

kesztőprogrammal, bizonyí-

tás nélkül). 

A definíciók és tételek pontos is-

merete, alkalmazása.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Konvex sokszögek általános 

tulajdonságai. Átlók száma, 

belső szögek összege. Szabá-

lyos sokszög belső szöge. 

Fogalmak alkotása specializálás-

sal: konvex sokszög, szabályos 

sokszög. 

 

Kör és részei, kör és egyenes. 

Ív, húr, körcikk, körszelet. 

Szelő, érintő. 

Fogalmak pontos ismerete. Fizika: körmozgás, a körpályán 

mozgó test sebessége. 

 

Vizuális kultúra: építészeti stílusok. 

A körív hossza. Egyenes ará-

nyosság a középponti szög és 

a hozzá tartozó körív hossza 

között (szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak vizsgá-

lata. 

Fizika: körmozgás sebessége, szög-

sebessége. 

 

Földrajz: távolság a Föld két pontja 

között. 

A körcikk területe. Egyenes 

arányosság a középponti szög 

és a hozzá tartozó körcikk te-

rülete között (szemlélet alap-

ján). 

Együttváltozó mennyiségek ösz-

szetartozó adatpárjainak vizsgá-

lata. 

 

  



 

 

A szög mérése. A szög ív-

mértéke.  

Mérés, mérési elvek megisme-

rése. Mértékegység-választás, 

mérőszám. 

Fizika: szögsebesség, körmozgás, 

rezgőmozgás. 

 

Földrajz: tájékozódás a földgöm-

bön; hosszúsági és szélességi körök, 

helymeghatározás. 

Thalész tétele, és alkalmazá-

sai. 

A matematika mint kulturális 

örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Állítás és megfordításának gya-

korlása. 

 

Pitagorasz-tétel alkalmazá-

sai. 

(Koordináta-geometria elő-

készítése.) 

Ismeretek mozgósítása, rendsze-

rezése problémamegoldás érdeké-

ben. Állítás és megfordításának 

gyakorlása.  

Fizika: vektor felbontása merőle-

ges összetevőkre. 

A tengelyes és a középpontos 

tükrözés, az eltolás, a pont 

körüli elforgatás. A transz-

formációk tulajdonságai.  

A geometriai vektorfogalom. 

A megmaradó és a változó tulaj-

donságok tudatosítása. 

Fizika: elmozdulásvektor, forgások. 

 

Földrajz: bolygók tengely körüli 

forgása, keringés a Nap körül. 

Egybevágóság, szimmetria.  Szimmetria felismerése a ma-

tematikában, a művészetekben, 

a környezetünkben található 

tárgyakban, részvétel szimmet-

rián alapuló játékokban. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata. 

 

Vizuális kultúra: kifejezés, képző-

művészet; művészettörténeti stílus-

korszakok. 

 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

  



 

 

Szimmetrikus négyszögek. 

Négyszögek csoportosítása 

szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializálás-

sal. 

Vizuális kultúra: kifejezés, képző-

művészet; művészettörténeti stílus-

korszakok. 

Egyszerű szerkesztési felada-

tok.  

Szerkesztési eljárások gyakorlása. 

Szerkesztési terv készítése, ellen-

őrzés. Megosztott figyelem; két, 

illetve több szempont egyidejű 

követése. Pontos, esztétikus mun-

kára nevelés. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Vektorok összege, két vektor 

különbsége. 

Műveleti analógiák (összeadás, 

kivonás). 

Fizika: erők összege, két erő kü-

lönbsége, vektormennyiség válto-

zása (pl. sebesség-változás). 

Vektor szorzása valós szám-

mal. 

Új műveletfogalom kialakítása és 

gyakorlása. 

Fizika: Newton II. törvénye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális háromszög, spe-

ciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, terület. Egybevágó. Szim-

metria. Vektor, vektorművelet.  

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása. 

Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram, vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. Táb-

lázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, ér-

tékelésében, ábrázolásában. 

 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk 

(gyakoriság, relatív gyakoriság, el-

oszlás, kördiagram, oszlopdiagram, 

vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázo-

lása. Együttváltozó mennyiségek 

összetartozó adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, ké-

szítése.  

Grafikai szervezők összevetése más 

formátumú dokumentumokkal, kö-

vetkeztetések levonása írott, ábrá-

zolt és számszerű információ össze-

kapcsolásával. 

Számítógép használata. 

Informatika: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, informá-

ciómegjelenítés. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalmi té-

mák vizuális ábrázolása 

(táblázat, diagram). 

 

Földrajz: időjárási, éghaj-

lati és gazdasági statiszti-

kák. 

Adatsokaságok jellemzői: átlag, me-

dián, módusz, terjedelem. 

A statisztikai mutatók nyújtotta in-

formációk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata kevés 

statisztikai jellemzővel: előnyök és 

hátrányok.  

Informatika: statisztikai 

adatelemzés. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag., terjedelem, szórás. Gyakoriság, 

relatív gyakoriság. 

 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

9. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

 – Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket 

a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizo-

nyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban. 

 

 

Számtan, algebra 

 – Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai kifejezésekkel; 

a tanultak alkalmazása a matematikai problémák megoldásában (pl. modell-

alkotás szöveg alapján, egyenletek megoldása, képletek értelmezése); egész 

kitevőjű hatványok, azonosságok. 

 – Elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető szö-

veges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a 

megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen egyenletrend-

szerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenletrendszer meg-

adása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 



 

 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, kere-

sőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési tartomány, 

értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alap-

ján. 

 – Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

 – A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta- rendszerben, 

és a legfontosabb függvénytulajdonságokat meghatározni, nemcsak a mate-

matika, hanem a természettudományos tárgyak megértése miatt, és külön-

böző gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

 

Geometria 

 – Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

 – Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

 – A tanult egybevágósági transzformációk és ezek tulajdonságainak ismerete. 

 – Egybevágó alakzatok; két egybevágó alakzat több szempont szerinti össze-

hasonlítása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület). 

 – Szimmetria ismerete, használata. 

 – Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes vo-

nalak, pontok, körök). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel.  

 – Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

 – Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok össze-

adása, kivonása, vektor szorzása valós számmal. 

 – Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása, a jel-

lemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete; valós síkbeli, 

illetve térbeli probléma geometriai modelljének megalkotása. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformá-

ciók rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geomet-

riai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 

feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkal-

mazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munka-

végzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és 

relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, meghatáro-

zása. 



 

 

 – A statisztikai feladatok megoldása során a diákok rendszerező képes-

sége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot jellemezni, ábrákról 

adatsokaság jellemzőit leolvasni.  

 



 

 

  

10. évfolyam 

 
A 11. évfolyamról átcsoportosítjuk 10. osztályba az alábbi 5 óra tartalmat: 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg) tulajdonságai. 

A trigonometrikus függvények alkalmazása egyszerű egyenletek megoldásában. 

A szögfüggvényfogalom 10. évfolyamon történő kiterjesztésének két alapvető indoka van: 

 1. Érdemes a kiterjesztést időben viszonylag közel tanítani a hegyesszögekre vonatkozó definíciókhoz, 

összefüggésekhez, alkalmazásokhoz, ugyanis ekkor még  

„eleven”, alkalmazásképes szinten emlékeznek a tanulók a hegyesszögekre vonatkozó ismeretekre.  

 2. Más tantárgyak (elsősorban a fizika) tananyaga alkalmazás szintjén igényelheti a kiterjesztett fogal-

makat. A 3.2.08.1Fizika tanterv minden olyan tartalmat (Rezgések, hullámok, váltakozó áram), 

amely igényli a szögfüggvények ismeretét, 9–10. osztályban tárgyal, ezért ha az iskola ezt a tantervet 

választja, akkor mindenképpen indokolt a szögfüggvények bevezetése 10. osztályban.  

Tematikai egység címe órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 14 óra 

2. Számtan, algebra 38+12=50 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok  12+7= 19 óra 

4. Geometria 33+12=45 óra 

5. Valószínűség, statisztika 11 óra 

Év végi ismétlés 5 óra 

Az össz. Óraszám 144 óra 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlat szövegek értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott 

szinthez illeszkedő ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció, együttműködés. A matematika épülése elveinek bemutatása. 

A matematikai tételek, állítások szerkezete. Igaz és hamis állítások megkülön-



 

 

böztetése. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének fejlesztése. Ön-

fejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós képesség, kombinációs készség 

fejlesztése.  

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A matematikai bizonyítás. Kísérlete-

zés, módszeres próbálkozás, sejtés, 

cáfolás (folyamatos feladat a 9–12. 

évfolyamokon). 

Matematikatörténet: Euklidesz sze-

repe a tudományosság kialakításá-

ban. Nevezetes sejtések (pl. ikerprím 

sejtés); hosszan „élt”, de megoldott 

sejtések (pl.  

Fermat-sejtés, négyszínsejtés). 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, 

sejtés, cáfolás megkülönböztetése. 

Érvelés, vita. Érvek és ellenérvek. El-

lenpélda szerepe.  

Mások gondolataival való vitába 

szállás és a kulturált vitatkozás.  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont (pl. a saját és a vitapartner 

szempontjának) egyidejű követése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: mások érvelésének 

összefoglalása és figye-

lembevétele. 

Állítás, tétel és megfordítása. Szüksé-

ges feltétel, elegendő feltétel. „Akkor 

és csak akkor” típusú állítások. 

Az „akkor és csak akkor” haszná-

lata. Feltétel és következmény fel-

ismerése a  

„Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítá-

sok, tételek jelentésének elemzése. 

 

  



 

 

Bizonyítás. Bizonyítási módszerek, 

jellegzetes gondolatmenetek (indi-

rekt módszer, skatulya-elv) konkrét 

példákon keresztül. 

Gondolatmenet tagolása. Rendszere-

zés (érvek logikus sorrendje).  

Következtetés megítélése helyessége 

szerint. A bizonyítás gondolatmene-

tére, bizonyítási módszerekre való 

emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatme-

netének követése, megértése. 

Példák a hétköznapokból helyes 

és helytelenül megfogalmazott 

következtetésekre. 

Etika: a következtetés, 

érvelés, bizonyítás és cá-

folat szabályainak alkal-

mazása. 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”.  

(Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelé-

sekben a logikai műveletek felfede-

zése, megértése, önálló alkalmazása. 

A köznyelvi kötőszavak és a mate-

matikai logikában használt kifejezé-

sek jelentéstartalmának összevetése. 

A hétköznapi, nem tudományos szö-

vegekben található matematikai in-

formációk felfedezése, rendezése a 

megadott célnak megfelelően. Mate-

matikai tartalmú (nem tudományos 

jellegű) szöveg értelmezése. 

 

Szöveges feladatok.  

(Folyamatos feladat a 9–12. évfolya-

mon: a szöveg alapján a megfelelő 

matematikai modell megalkotása.) 

Szöveges feladatok értelmezése, 

megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg alapján történő 

ellenőrzése.  

Modellek alkotása a matematikán be-

lül; matematikán kívüli problémák 

modellezése. Gondolatmenet lejegy-

zése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése (a szö-

vegben előforduló információk).  

Figyelem összpontosítása. 

Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és 

dedukció, a rendszerezés, a következ-

tetés.  

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés; infor-

mációk azonosítása és 

összekapcsolása, a szö-

veg egységei közötti tar-

talmi megfelelés felis-

merése; a szöveg tar-

talmi elemei közötti kije-

lentés-érv, ok-okozati 

viszony felismerése és 

magyarázata. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: egészséges 

életmódra és a családi 

életre nevelés. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: 

leszámlálás, sorbarendezés, gyakor-

lati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek összeszám-

lálásánál minden esetet meg kell ta-

lálni, 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 új-

jal való próbálkozás; a sikertelenség 

Informatika: probléma-

megoldás táblázatkeze-

lővel. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: hétköznapi 

problémák megoldása a 

kombinatorika eszközei-

vel. 



 

 

okának feltárása (pl. minden felté-

telre figyelt-e). 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: periodicitás, ismét-

lődés és kombinatorika 

mint szervezőelv poeti-

zált szövegekben. 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak 

(csúcs, él, fokszám).  

Egyszerű hálózat szemléltetése.  

Gráfok alkalmazása problémamegol-

dásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, 

elektromos hálózat a lakásban, tele-

pülés úthálózata stb. szemléltetése 

gráffal. 

Gondolatmenet megjelenítése gráf-

fal. 

Kémia: molekulák tér-

szerkezete. 

 

Informatika: probléma-

megoldás informatikai 

eszközökkel és módsze-

rekkel, hálózatok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: pl. családfa. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedés. 

Kulcsfogal-

mak/fogalmak 

Gráf csúcsa, éle, csúcs fokszáma. Feltétel és következmény. Szükséges feltétel, 

elegendő feltétel.  Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. Faktoriális. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

38+12=50 óra 

Előzetes tudás 

Egész kitevőjű hatványozás. Számolás algebrai kifejezésekkel. Egyenlet, egyenlet 

megoldása. Egyenlőtlenség.  Egyszerű szöveg alapján egyenlet felírása (modell 

alkotása), megoldása, ellenőrzése. Négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Problémakeze-

lés és –megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, kezelése. Szabályok 

betartása, tanultak alkalmazása. Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek meg-

oldási módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének kialakí-

tása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének 

vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; ellenőrzés fontossága. A 

problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak 

megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek megfele-

lően; átstrukturálás. Számológép használata. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

A négyzetgyök definíci-

ója. A négyzetgyök azo-

nosságai.  

A négyzetgyök azonosságainak 

használata konkrét esetekben. 

Gyökjel alól kihozatal, nevező 

gyöktelenítése. 

Fizika: fonálinga lengésideje, rezgés-

idő számítása. 

A másodfokú egyenlet 

megoldása, a megoldó-

képlet.  

Különböző algebrai módszerek al-

kalmazása ugyanarra a problémára 

(szorzattá alakítás, teljes négyzetté 

kiegészítés). Ismeretek tudatos me-

morizálása (rendezett másodfokú 

egyenlet és megoldóképlet össze-

kapcsolódása).  

A megoldóképlet biztos használata. 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás kinematikája. 

Másodfokú egyenletre 

vezető gyakorlati problé-

mák, szöveges feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú 

egyenlet) megalkotása a szöveg 

alapján. A megoldás ellenőrzése, 

gyakorlati feladat megoldásának 

összevetése a valósággal (lehetsé-

ges-e?). 

Fizika; kémia: számítási feladatok. 

Gyöktényezős alak. Má-

sodfokú polinom szor-

zattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása.  

Gyökök és együtthatók 

összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet megoldásá-

nak ellenőrzése.  

 

Néhány egyszerű maga-

sabb fokú egyenlet meg-

oldása. 

Matematikatörténet: 

részletek a harmad- és 

ötödfokú egyenlet megol-

dásának történetéből. 

Annak belátása, hogy vannak a ma-

tematikában megoldhatatlan problé-

mák. 

 

Egyszerű négyzetgyökös 

egyenletek. 

dcxbax  . 

Megoldások ellenőrzése. Fizika: például egyenletesen gyor-

suló mozgással kapcsolatos kinemati-

kai feladat. 

Másodfokú egyenletrend-

szer.  

A behelyettesítő mód-

szer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrend-

szer megoldása. A behelyettesítő 

módszerrel is megoldható feladatok.  

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

 

Egyszerű másodfokú 

egyenlőtlenségek. 

02  cbxax  (vagy 

> 0) alakra visszavezet-

hető egyenlőtlenségek (

0a ). 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlen-

ség megoldása. Másodfokú függ-

vény eszközjellegű használata. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata. 

  



 

 

Példák adott alaphalma-

zon ekvivalens és nem 

ekvivalens egyenletekre, 

átalakításokra. Alaphal-

maz, értelmezési tarto-

mány, megoldáshalmaz. 

Hamis gyök, gyökvesz-

tés. Egyszerű paraméte-

res másodfokú egyenle-

tek. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Halmazok eszközjellegű használata. 

 

Összefüggés két pozitív 

szám számtani és mértani 

közepe között. Gyakorlati 

példa minimum és maxi-

mum probléma megoldá-

sára. 

Geometria és algebra összekapcso-

lása az azonosság igazolásánál.  

Gondolatmenet megfordítása. 

Fizika: minimum- és maximumprob-

lémák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Másodfokú egyenlet, diszkrimináns. Gyöktényezős alak. Egyenletrendszer. 

Egyenlőtlenség. Számtani közép, mértani közép. Szélsőérték. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

12+7=19 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok áb-

rázolása koordináta-rendszerben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-

modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása. 

Függvénytranszformációk algebrai és geometriai megjelenítése. A periodicitás 

kezelése. 

 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvények alkalmazása másod-

fokú és gyökös egyenletek, 

egyenlőtlenségek megoldására; 

másodfokú függvényre vezető 

szélsőérték-feladatok 

Függvénytulajdonságok tudatos alkalma-

zása 
 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus alapfüggvények 

(sin, cos, tg) tulajdonságai. 

A kiterjesztés szükségességének, alap-

gondolatának megértése. A permanen-

cia-elv alkalmazása. Időtől függő perio-

dikus jelenségek kezelése. 

Fizika: periodikus moz-

gás, hullámmozgás, válta-

kozó feszültség és áram.  

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, 

GPS. 



 

 

A trigonometrikus függvények 

alkalmazása egyszerű egyenletek 

megoldásában. 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Trigonometrikus függvény. Periodikusság. Grafikus megoldás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

33+12=45 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, négyszögek 

csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek elnevezése, felismerése, 

alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, háromszög szerkesztése alapadatokból. 

Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. 

Kör és gömb, hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A Pi-

tagorasz-tétel ismerete. 

  



 

 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

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

alkalmazása problémamegoldásban. A szükséges és az elégséges feltétel felisme-

rése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Ösz-

szetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet 

kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma 

geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmé-

nyek összevetése a valósággal. A valóságos tárgyak formájának és a tanult for-

máknak az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). 

Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A körrel kapcsolatos isme-

retek bővítése: kerületi és 

középponti szög fogalma, 

kerületi szögek tétele; húr-

négyszög fogalma, húr-

négyszögek tétele. Látó-

szög; látószögkörív mint 

speciális ponthalmaz (Tha-

lész tételének általánosí-

tása). 

Korábbi ismeretek felelevenítése, 

új ismeretek beillesztése a korábbi 

ismeretek rendszerébe.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Középpontos hasonlóság, 

hasonlóság. Arányos osz-

tás. 

A hasonlósági transzformá-

ció.  

A megmaradó és a változó tulajdon-

ságok tudatosítása. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Hasonló alakzatok.  A megmaradó és a változó tulajdon-

ságok tudatosítása: a megfelelő sza-

kaszok hosszának aránya állandó, a 

megfelelő szögek egyenlők, a kerü-

let, a terület, a felszín és a térfogat 

változik. 

 

A háromszögek hasonlósá-

gának alapesetei.  

Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek tu-

datos memorizálása. 

 

A hasonlóság alkalmazásai. 

Háromszög súlyvonalai, 

súlypontja, hasonló síkido-

mok kerületének, területé-

nek aránya.  

Új ismeretek matematikai alkalma-

zása.  

Fizika: súlypont, tömegközéppont. 

 

Vizuális kultúra: összetett arányvi-

szonyok érzékeltetése, formarend, 

az aranymetszés megjelenése a ter-

mészetben, alkalmazása a művésze-

tekben. 

Magasságtétel, befogótétel 

a derékszögű háromszög-

ben. Két pozitív szám mér-

tani közepe. 

Ismeretek tudatos memorizálása, 

alkalmazása szakaszok hosszának 

számolásánál, szakaszok szerkesz-

tésénél.  

 



 

 

A hasonlóság gyakorlati al-

kalmazásai. Távolság, 

szög, terület a tervrajzon, 

térképen. 

Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli problé-

mák modellezése: geometriai mo-

dell. 

Földrajz: térképkészítés, térképol-

vasás. 

Hasonló testek felszínének, 

térfogatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem egy-

formán változik egy test felszíne és 

térfogata, ha kicsinyítjük vagy na-

gyítjuk. 

Biológia-egészségtan: példák 

arra, amikor adott térfogathoz 

nagy felület (pl. fák levelei) tar-

tozik. 

Vektorok felbontása össze-

tevőkre. 

Ismeretek mozgósítása új helyzet-

ben. Emlékezés korábbi informáci-

ókra. 

Fizika: eredő erő, eredő összete-

vőkre bontása. 

Vektorok a koordináta-

rendszerben. Bázisvekto-

rok, vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb megál-

lapodások megjegyzése. Emlékezés 

definíciókra. 

Fizika: helymeghatározás, erővek-

tor felbontása összetevőkre. 

Hegyesszög szinusza, ko-

szinusza, tangense és ko-

tangense. 

 Fizika: erővektor felbontása derék-

szögű összetevőkre. 

  



 

 

A Pitagorasz-tétel és a he-

gyesszög szögfüggvényei-

nek alkalmazása a derék-

szögű háromszög hiányzó 

adatainak kiszámítására. 

Távolságok és szögek szá-

mítása gyakorlati felada-

tokban, síkban és térben. A 

kiterjesztett szögfüggvény-

fogalom egyszerű alkalma-

zásai.  

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének megalko-

tása, a problémák önálló megol-

dása.  

Fizika: erővektor felbontása derék-

szögű összetevőkre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kerületi szög, középponti szög, látószög. Húrnégyszög. Hasonló. Arány. Vektor, 

vektorművelet, vektorkoordináták. Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, diagramok olvasása. 

Összeszámlálási alapfeladatok. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, tapasztalat-

szerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése (relatív gyakoriság, elosz-

lás), következtetések. Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata 

az adatok rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek, az adatok 

rendszerezése, a valószínűség becs-

lése. 

 A rendelkezésre álló adatok alapján 

jóslás a bekövetkezés esélyére. 
 

Eseményekkel végzett műveletek. 

Példák események összegére, szor-

zatára, komplementer eseményre, 

egymást kizáró eseményekre.  

 

Elemi események. Események előál-

lítása elemi események összegeként. 

Példák független és nem független 

eseményekre. 

A matematika különböző területei 

közötti kapcsolatok tudatosítása. 

Halmazműveletek és események kö-

zötti műveletek összekapcsolása. 

 

Véletlen esemény és bekövetkezésé-

nek esélye, valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria 

alapján, logikai úton vagy kísérleti 

úton megadható, megbecsülhető 

esélye, valószínűsége.  

Kísérletek, játékok csoportban. 

Biológia-egészségtan: 

öröklés, mutáció. 

A valószínűség matematikai definí-

ciójának bemutatása példákon ke-

resztül. 

A véletlen kísérletekből számított 

relatív gyakoriság és a valószínűség 

kapcsolata. 

 



 

 

A valószínűség klasszikus modelljé-

nek előkészítése egyszerű példákon 

keresztül. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Véletlen (valószínűségi) kísérlet. Véletlen esemény, elemi esemény, biztos ese-

mény, lehetetlen esemény, komplementer esemény. Gyakoriság, relatív gyakori-

ság, esély, valószínűség. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

10. évfolyam vé-

gén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – Értsék, és jól használják a matematika logikában megtanult szakkifejezéseket 

a hétköznapi életben. 

 – Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése; bizo-

nyítás gondolatmenetének követése. 

 – Egyszerű összeszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmeneté-

nek rögzítése szóban, írásban. 

 – Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról tanult 

ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma megoldására. 

 

Számtan, algebra 

 – Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre vezető 

szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok megoldása, a 

megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása; ilyen 

egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az egyenlet-

rendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

 – Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

 – Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e számkörben 

megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban való alkalmazása. 

 – A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek, kere-

sőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg kiemelésére. 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A trigonometrikus függvények tulajdonságainak és grafikonjának alkalma-

zása egyszerű periodikus jelenségek, folyamatok vizsgálatára.  

 – A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

 – Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása trigonometrikus függvé-

nyeken. 

 – Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény grafikonja alap-

ján. 

 

Geometria 

 – A körrel kapcsolatos ismeretek bővülésének hatása elméleti és gyakorlati szá-

mításokban. 

 – A hasonlósági transzformáció és tulajdonságainak ismerete. 

 – Hasonló alakzatok; két hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlí-

tása (pl. távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

 – Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások elvégzése 

Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; magasságtétel és 

befogótétel ismerete. 



 

 

 – Vektor felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

 – A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai transzformá-

ciók rendszerezettebb tárgyalása után fejlődik a tanulók dinamikus geomet-

riai szemlélete, diszkussziós képessége. 

 – A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek számítási 

feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák megoldásánál alkal-

mazni. 

 – A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos munka-

végzésre. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat gyakoriságának és 

relatív gyakoriságának kiszámítása. 

 – Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

 – Véletlen esemény, elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, vé-

letlen kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 

 – Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek és a 

relatív gyakoriságok összevetése. 

 – A valószínűségszámítási, statisztikai feladatok megoldása során a diá-

kok rendszerező képessége fejlődik. A tanulók képesek adatsokaságot 

jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. Szisztematikus 

esetszámlálással meg tudják határozni egy adott esemény bekövetke-

zésének esélyét a klasszikus modell alapján. 



 

 

11–12. évfolyam 

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

az elemző- és összegzőképesség 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 taní-

tásával 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 értelme-

zése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejleszté-

séhez, a helyes döntések meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, prob-

lémák gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantár-

gyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör ki-

válóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztését is segíti, ha önálló kiselőadások, prezentációk elkészíté-

sét, 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 számon-

kérésre 12 órát terveztünk. 



 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység címe Órakeret 

1. Gondolkodási és megismerési módszerek 12 óra 

2. Számtan, algebra 31+10=41 óra 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 17+5=22óra 

4. Geometria 34+16=50 óra 

5. Valószínűség, statisztika 14 óra 

Év végi ismétlés 5 óra 

Az össz. Óraszám 144 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alap-

fogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megér-

tése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása, bővítése, konkrét példák 

alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasználati, 

modellalkotási képesség fejlesztése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Vegyes kombinatorikai feladatok, ki-

választási feladatok. A kombinato-

rika alkalmazása egyszerű geometriai 

feladatokban.  

Mintavétel visszatevés nélkül és visz-

szatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémához: 

kombinatorikai modell.  

Megosztott figyelem; két, illetve több 

szempont egyidejű követése. 

 

Földrajz: előrejelzések, 

tendenciák megfogalma-

zása 

 

Biológia-egészségtan: 

genetika 

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: 

célszerű jelölés megválasztásának je-

lentősége a matematikában.  

 

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalma-

zásuk. Fokszám összeg és az élek 

száma közötti összefüggés. 

Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémához: 

gráfmodell. Megfelelő, a problémát 

jól tükröző ábra készítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül. 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

31+10=41 óra 

Előzetes tudás 

Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Négyzetgyök fo-

galma, azonosságai. Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet 

fogalma.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák megoldása 

megfelelő modell választásával. A matematika alkalmazása más tudományok-

ban. Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. A matematika épülésének elvei: lé-

tező fogalom újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése követel-

ményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása egyenlet megoldásá-

nál (pl. szigorú monotonitás).  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

n-edik gyök fogalma, azonosságai. 

A négyzetgyök fogalmának általá-

nosítása. 

A matematika belső fejlődésének fel-

ismerése, új fogalmak alkotása.  

 

Hatványozás pozitív alap és racio-

nális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapaszta-

latok, ismeretek alapján. A hatvány-

fogalom célszerű kiterjesztése, per-

manenciaelv alkalmazása.  

 

  



 

 

Hatványozás azonosságainak alkal-

mazása. Példák az azonosságok ér-

vényben maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Ismeretek mozgósítása. 

 

A definíciók és a hatványozás azo-

nosságainak közvetlen alkalmazá-

sával megoldható exponenciális 

egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): 

exponenciális egyenletre vezető va-

lós problémák (például: befektetés, 

hitel, értékcsökkenés, népesség ala-

kulása, radioaktivitás). 

Fizika; kémia: radioakti-

vitás. 

 

Földrajz; biológia-egész-

ségtan: globális problé-

mák – demográfiai muta-

tók, a Föld eltartó képes-

sége és az élelmezési vál-

ság, betegségek, világjár-

ványok, túltermelés és túl-

fogyasztás. 

A logaritmus értelmezése.  

Matematikatörténet: 

A logaritmussal való számolás sze-

repe a Kepler-törvények felfedezé-

sében. 

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány 

fogalma). 

Ismeretek tudatos memorizálása. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: zajszennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Fizika: Kepler-törvények. 

Zsebszámológép használata, táblá-

zat használata. 

Annak felismerése, hogy a technika 

fejlődésének alapja a matematikai tu-

dás.  

Fizika; kémia: számítási 

feladatok. 

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kap-

csolatának felismerése. 

 

A definíciók és a logaritmus azo-

nosságainak közvetlen alkalmazá-

sával megoldható logaritmusos 

egyenletek. 

Modellek alkotása (algebrai modell): 

logaritmus alkalmazásával megold-

ható egyszerű exponenciális egyenle-

tek; ilyen egyenletre vezető valós 

problémák (például: befektetés, hitel, 

értékcsökkenés, népesség alakulása, 

radioaktivitás). 

Életvitel és gyakorlat: zaj-

szennyezés. 

 

Kémia: pH-számítás. 

 

Biológia-egészségtan: ér-

zékelés, az inger és az ér-

zet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. 

Logaritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

17+5=22 óra 

Előzetes tudás 
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. Függ-

vény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. Tájékozódás az idő-

ben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A matematika és a valóság: ma-

tematikai modellek készítése, vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek 

szerint; alkotások adott feltételeknek megfelelően. Ismerethordozók haszná-

lata. 

 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szögfüggvények kiterjesztése, 

trigonometrikus alapfüggvé-

nyek (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, 

alapgondolatának megértése. Időtől 

függő periodikus jelenségek keze-

lése.  

(A 10 B változat választása esetén ez 

a rész ismétlés)  

Fizika: periodikus mozgás, 

hullámmozgás, váltakozó fe-

szültség és áram.  

 

Földrajz: térábrázolás és tér-

megismerés eszközei, GPS. 

A trigonometrikus függvények 

transzformációi: cxf )( , 

)( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó szem-

pontok és feltételek szerint. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata. 

Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása.  

Exponenciális folyamatok a 

természetben és a társadalom-

ban.  

Modellek alkotása (függvény mo-

dell): a lineáris és az exponenciális 

növekedés/csökkenés matematikai 

modelljének összevetése konkrét, va-

lós problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok stb.).  

Fizika; kémia: radioaktivitás. 

 

Földrajz: a társadalmi-gazda-

sági tér szerveződése és folya-

matai. 

 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek; földrajz: 

globális kérdések: - erőforrá-

sok kimerülése, fenntartható-

ság, demográfiai robbanás a 

harmadik világban, népesség-

csökkenés az öregedő Európá-

ban. 

A logaritmusfüggvények vizs-

gálata. Logaritmus alapfügg-

vények grafikonja, jellemzé-

sük. 

  

A logaritmusfüggvény mint az 

exponenciális függvény in-

verze. Függvénynek és inverz-

ének a grafikonja a koordi-

náta-rendszerben. 

 Fizika; kémia: radioaktivitás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális függvény, 

logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

34+16=52 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthal-

mazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, 

speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szim-

metria. Hegyesszögek szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és má-



 

 

sodfokú egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. Alap-

szerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, háromszöggel kapcsola-

tosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. 

Felszín, térfogat szemléletes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számító-

gép) használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: távolsá-

gok, szögek kiszámítása a szögfüggvények segítségével. A matematika két te-

rületének (geometria és algebra) összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlé-

kezés, korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szinusztétel, koszinuszté-

tel. 

Általános eset, különleges eset vi-

szonya (a derékszögű háromszög és 

a két tétel). 

Fizika: vektor felbontása adott ál-

lású összetevőkre. 

 

Földrajz: térábrázolás és térmegis-

merés eszközei, GPS. 

Pitagoraszi 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 hányadosa-

ként. 

A trigonometrikus azonosságok 

megértése, használata.  

Függvénytáblázat alkalmazása fel-

adatok megoldásában. 

 

Egyszerű trigonometrikus 

egyenletek. Trigonometri-

kus egyenletre vezető, há-

romszöggel kapcsolatos va-

lós problémák. Azonosság 

alkalmazását igénylő egy-

szerű trigonometrikus 

egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű 

probléma keresése.  

Fizika: rezgőmozgás, adott kitérés-

hez, sebességhez, gyorsuláshoz tar-

tozó időpillanatok meghatározása. 

Két vektor skaláris szorzata. 

A skaláris szorzat tulajdon-

ságai. Két vektor merőle-

gességének szükséges és 

elégséges feltétele. 

A művelet újszerűségének felfede-

zése. 

A szükséges és az elégséges feltétel 

felismerése, megkülönböztetése. 

Fizika: mechanikai munka, mágne-

ses fluxus. 

Helyvektor.  Emlékezés: jelek, jelölések, megál-

lapodások. 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 

Műveletek koordinátáikkal 

adott vektorokkal. Vekto-

rok és rendezett számpárok 

közötti megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése (al-

gebrai vektorfogalom). Sík és tér: a 

dimenzió szemléletes fogalmának 

fejlesztése. 

Fizika: erők összeadása kompo-

nensek segítségével, háromdimen-

ziós képalkotás (hologram). 

  



 

 

A helyvektor koordinátái. 

Szakasz felezőpontjának, 

harmadoló pontjának, a há-

romszög súlypontjának ko-

ordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. Fizika: hely megadása. 

Két pont távolsága, a sza-

kasz hossza.  

Képletek értelmezése, alkalmazása.  

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcso-

lása. 

Informatika: ponthalmaz megjele-

nítése képernyőn (geometriai szer-

kesztőprogram). 

Az egyenes különböző 

megadási módjai. Az irány-

vektor, a normálvektor, az 

iránytangens. 

Megosztott figyelem; két, illetve 

több szempont egyidejű követése. 

Informatika: ponthalmaz megjele-

nítése képernyőn (geometriai szer-

kesztőprogram). 

Iránytangens és az egyenes 

meredeksége. 

 Fizika: út-idő grafikon és a sebes-

ség kapcsolata. 

A merőlegesség megfogal-

mazása skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevení-

tése, megfogalmazása algebrai alak-

ban. 

 

Az egyenes egyenlete.  

Két egyenes párhuzamossá-

gának, merőlegességének 

feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a kö-

zöttük felfedezhető összefüggések 

értése, használata.  

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Két egyenes metszéspontja.  

Kör és egyenes kölcsönös 

helyzete. 

Geometriai probléma megoldása al-

gebrai eszközökkel. Ismeretek moz-

gósítása, alkalmazása (elsőfokú, il-

letve másodfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása). 

Informatika: ponthalmaz megjele-

nítése képernyőn (geometriai szer-

kesztőprogram). 

A kör adott pontjában hú-

zott érintője. 

A geometriai fogalmak megjelení-

tése algebrai formában. Geometriai 

ismeretek mozgósítása. 

Informatika: ponthalmaz megjele-

nítése képernyőn (geometriai szer-

kesztőprogram). 

A koordinátageometriai is-

meretek alkalmazása egy-

szerű síkgeometriai felada-

tok megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása 

algebrai eszközökkel. Geometriai 

problémák számítógépes megjelení-

tése. 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram használata). 

 

Fizika: égitestek pályája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. Skaláris 

szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek megfelelő ponthal-

maz.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz áb-

rázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet 



 

 

fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer 

esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi 

fogalma. Kombinatorikai ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az események kö-

zött. Matematikai elvonatkoztatás: a valószínűség matematikai fogalmának 

fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismétlés, rendszerezés: esemé-

nyekkel végzett műveletek; példák 

események összegére, szorzatára, 

komplementer eseményre, egy-

mást kizáró eseményekre;  

elemi események. Események elő-

állítása elemi események összege-

ként. Példák független és nem füg-

getlen eseményekre. 

A matematika különböző területei kö-

zötti kapcsolatok tudatosítása. Hal-

mazműveletek és események közötti 

műveletek összekapcsolása.  

Informatika: folyamatok, 

kapcsolatok leírása logikai 

áramkörökkel. 

A valószínűség klasszikus mo-

dellje.  

Matematikatörténet: Rényi: Leve-

lek a valószínűségről. 

A modell és a valóság kapcsolata.  

  



 

 

Egyszerű valószínűség-számítási 

problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult kombi-

natorikai módszerek alkalmazása. 

Fizika: az űrkutatás hatása 

mindennapjainkra, a talál-

kozás valószínűsége. 

Statisztikai mintavétel. Valószínű-

ségek visszatevéses mintavétel 

esetén, a binomiális eloszlás. Visz-

szatevés nélküli mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi mo-

dell): a mintavételi eljárás lényege. 

Informatika: tantárgyi szi-

mulációs programok hasz-

nálata (binomiális elosz-

lás). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási modell. 

 

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, alkal-

mazzák 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 ese-

tekben probléma megoldása céljából. 

 – Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg alapján, 

az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

 – A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós szám-

körben 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 kezelé-

sében. 

 – 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 is-

merete: 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. Gondolkodási és megismerési módszerek 7 óra 

2. Számtan, algebra – 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 17+11=28 óra 

4. Geometria 22+10=32 óra 

5. Valószínűség, statisztika 9 óra 

Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret (a kerettan-

tervben ún. szabad órakeret, az éves óraszám 10%-a) 
44 óra 

Az össz. Óraszám 120 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 
Az „és”, „vagy”, „nem”, „ha ..., akkor”, „akkor és csak akkor” szemléletes je-

lentése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai műveletek megfelelő használata a hétköznapi életben és a matemati-

kában. 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, 

„vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és 

csak akkor” .  

 

Matematikai és más jellegű érvelé-

sekben a logikai műveletek felfede-

zése, megértése, önálló alkalmazása. 

A köznyelvi kötőszavak és a matema-

tikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. A 

hétköznapi, nem tudományos szöve-

gekben található matematikai infor-

mációk felfedezése, rendezése a meg-

adott célnak megfelelően. Matemati-

kai tartalmú (nem tudományos jel-

legű) szöveg értelmezése. 

 

Kijelentés fogalma, műveletek kije-

lentésekkel: konjunkció, diszjunkció, 

negáció, implikáció, ekvivalencia. 

Logikai műveletek igazságtáblázatai, 

egyszerű azonosságok. 

Az ismeretek rendszerezése: a mate-

matika különböző területei közötti 

kapcsolatok tudatosítása (halmazok – 

kijelentések – események). 

Fizika: logikai áramkö-

rök, kapcsolási rajzok 

A logikai műveletek változatos alkal-

mazásai feladatokban. 
  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Logikai művelet. Igazságtáblázat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

0 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Lásd a Rendszerező összefoglalásnál.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

17+11=28 óra 

Előzetes tudás Függvénytani alapfogalmak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek értelmezése. A matematika és a valóság: 

matematikai modellek készítése, vizsgálata. Ismerethordozók használata. Alko-

tás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek megfele-

lően. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A számsorozat fogalma. A 

függvény értelmezési tarto-

mánya a pozitív egész szá-

mok halmaza.  

Matematikatörténet: Fibo-

nacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és 

képlettel. 

Informatika: problémamegoldás 

informatikai eszközökkel és mód-

szerekkel: algoritmusok megfo-

galmazása, tervezése. 

Számtani sorozat, az n. tag, 

az első n tag összege. 

Matematikatörténet: Gauss. 

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata problémamegol-

dás során. 

 

Mértani sorozat, az n. tag, 

az első n tag összege.  

A sorozat felismerése, a megfelelő 

képletek használata problémamegol-

dás során.  

A számtani sorozat mint lineáris 

függvény és a mértani sorozat mint 

exponenciális függvény összehason-

lítása. 

Fizika; kémia, biológia-egészség-

tan; földrajz; történelem, társa-

dalmi és állampolgári ismeretek: 

exponenciális folyamatok vizsgá-

lata. 

  



 

 

Kamatoskamat-számítás.  Modellek alkotása: befektetés és hi-

tel; különböző feltételekkel meghir-

detett befektetések és hitelek vizsgá-

lata; a hitel költségei, a törlesztés 

módjai. 

Az egyéni döntés felelőssége: az el-

adósodás veszélye.  

Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. 

százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen mélyen 

beágyazott, közvetett módon meg-

fogalmazott információk és kate-

góriák azonosítása. 

Földrajz: a világgazdaság szerve-

ződése és működése, a pénztőke 

működése, a monetáris világ jel-

lemző folyamatai, hitelezés, adós-

ság, eladósodás. 

 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: a család pénz-

ügyei és gazdálkodása, vállalko-

zások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: szö-

vegértés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Számsorozat. Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

22+10=32 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthal-

mazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, 

speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szim-

metria. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléle-

tes fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása.  

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Síkidomok kerületének és te-

rületének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. Földrajz: felszínszámítás. 

  



 

 

Mértani testek csoportosí-

tása. Hengerszerű testek (ha-

sábok és hengerek), kúpszerű 

testek (gúlák és kúpok), 

csonka testek (csonka gúla, 

csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos 

ábra alkotása; síkmetszet elképze-

lése, ábrázolása. Fogalomalkotás 

közös tulajdonság szerint (henger-

szerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata (tér-

geometriai szimulációs program). 

 

Kémia: kristályok. 

A tanult testek felszínének, 

térfogatának kiszámítása. 

Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alko-

tása: geometriai modell. Ismeretek 

megfelelő csoportosítása. 

Informatika: tantárgyi szimulá-

ciós programok használata (tér-

geometriai szimulációs program). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terület, felszín, térfogat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, adathalmaz áb-

rázolása. Táblázatok kezelése. A valószínűség klasszikus modellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Statisztikai mérőszámok. Kö-

vetkeztetések a statisztikai mutatók alapján. A valószínűség geometriai mo-

dellje. 

 

  



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egyszerű példák a valószínűség 

kiszámításának geometriai mo-

delljére. 

Modellalkotás; megfelelő valószínű-

ségi modell hétköznapi problémákra, 

jelenségekre. 

 

Adathalmazok jellemzői: átlag, 

medián, módusz, terjedelem, szó-

rás. Nagy adathalmazok jellem-

zése statisztikai mutatókkal. 

A statisztikai kimutatások és a valóság: 

az információk kritikus értelmezése, az 

esetleges manipulációs szándék felfe-

deztetése. 

Közvélemény-kutatás, minőség-ellen-

őrzés, egyéb gyakorlati alkalmazások 

elemzése. 

Számológép/számítógép használata sta-

tisztikai mutatók kiszámítására. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szórás.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

44 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Moti-

válás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, reflektálás, önszabályozás. Alkotás 

és kreativitás: alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott fel-

tételeknek megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási és megismerési módszerek (4 őra) 

Halmazok. Ponthalmazok és szám-

halmazok. Valós számok halmaza 

és részhalmazai. 

A problémának megfelelő szem-

léltetés kiválasztása (Venn-diag-

ram, számegyenes, koordináta-

rendszer). 

  

  



 

 

Állítások logikai értéke. Logikai 

műveletek. 

Szövegértés. A szövegben talál-

ható információk összegyűjtése, 

rendszerezése. 

Filozófia: logika - a követke-

zetes és rendezett gondolko-

dás elmélete, a logika kapcso-

lódása a matematikához és a 

nyelvészethez. 

 

Informatika: Egy bizonyos, 

nemrég történt esemény infor-

mációinak begyűjtése több 

párhuzamos forrásból, ezek 

összehasonlítása, elemzése, 

az igazságtartalom keresése, a 

manipulált információ felfe-

dése. 

Navigációs eszközök haszná-

lata: hierarchizált és legördülő 

menük használata. 

A halmazelméleti és a logikai is-

meretek kapcsolata. 

Halmazok eszközjellegű haszná-

lata. 

 

Definíció és tétel. A tétel bizonyí-

tása. A tétel megfordítása. 

Emlékezés a tanult definíciókra és 

tételekre, alkalmazásuk önálló 

problémamegoldás során. 

 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás kö-

zötti különbség megértése. Né-

hány tipikusan hibás következtetés 

bemutatása, elemzése. 

Filozófia: szillogizmusok. 

Kombinatorika: leszámlálási fel-

adatok. Egyszerű feladatok megol-

dása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási 

problémák felismerése. 

Gondolatmenet szemléltetése 

gráffal. 

 

  



 

 

Műveletek értelmezése és műveleti 

tulajdonságok. 

Absztrakt fogalom és annak konk-

rét megjelenései: valós számok 

halmazán értelmezett műveletek, 

halmazműveletek, logikai művele-

tek, műveletek vektorokkal, mű-

veletek vektorral és valós szám-

mal, műveletek eseményekkel. 

 

Számtan, algebra (13 óra) 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. 

Számológép használata, értelmes 

kerekítés. 

Technika, életvitel és gyakor-

lat: alapvető adózási, biztosí-

tási, egészség-, nyugdíj- és 

társadalombiztosítási, pénz-

ügyi ismeretek. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értel-

mezési tartomány, megoldáshal-

maz megfelelő kezelésével.  

 

Algebrai azonosságok, hatványo-

zás azonosságai, logaritmus azo-

nosságai, trigonometrikus azonos-

ságok. 

Az azonosságok szerepének isme-

rete, használatuk. Matematikai fo-

galmak fejlődésének bemutatása 

pl. a hatvány, illetve a szögfüggvé-

nyek példáján. 

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; törté-

nelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: képletek 

használata 

Egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldása. Algebrai megoldás, 

grafikus megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens átalakítá-

sok. 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 tar-

talmazó egyenletek. Egyszerű ex-

ponenciális, logaritmikus és trigo-

nometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és egyen-

lőtlenségtípusok önálló megol-

dása. 

 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása. 

A tanult megoldási módszerek biz-

tos alkalmazása. 

 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 

vezető gyakorlati életből vett és 

szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, 

egyenlőtlenség) megalkotása, 

vizsgálatok a modellben, ellenőr-

zés.  

Fizika; kémia; biológia-

egészségtan; földrajz; törté-

nelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: matemati-

kai modellek. 

Összefüggések, függvények, sorozatok (7 óra) 

A függvény megadása. A függvé-

nyek tulajdonságai.  

Emlékezés: a fogalmak pontos fel-

idézése, ismerete. 

Értelmezési tartomány, értékkész-

let, zérushely, szélsőérték, mono-

tonitás, periodicitás, paritás fogal-

mak alkalmazása konkrét felada-

tokban. 

Az alapfüggvények ábrázolása és 

tulajdonságai.  

 

A tanult alapfüggvények ismerete. Képi emlékezés statikus helyze-

tekben (grafikonok felidézése). 

 

Függvénytranszformációk: 

cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két terü-

lete között: függvénytranszformá-

ciók és geometriai transzformá-

ciók. 

 

Függvényvizsgálat a tanult szem-

pontok szerint. 

Emlékezés, ismeretek mozgósí-

tása. 

 

  



 

 

 Függvények használata valós fo-

lyamatok elemzésében. 

Függvény alkalmazása matemati-

kai modell készítésében. 

Fizika, kémia; biológia-egész-

ségtan; földrajz; történelem, 

társadalmi és állampolgári is-

meretek: matematikai model-

lek. 

Geometria (13 óra) 

Geometriai alapfogalmak, pont-

halmazok. 

  

Térelemek kölcsönös helyzete, tá-

volsága, szöge. 

Távolságok és szögek kiszámítása. 

Valós problémában a megfelelő 

geometriai fogalom felismerése, 

alkalmazása. 

 

Geometriai transzformációk. Tá-

volságok és szögek vizsgálata a 

transzformációknál. 

  

Egybevágóság, hasonlóság. Szim-

metriák. 

Szerepük felfedezése művészetek-

ben, játékokban, gyakorlati jelen-

ségekben. 

 

Háromszögekre vonatkozó tételek 

és alkalmazásuk.  

A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei. Összefüggések a 

háromszög oldalai, oldalai és szö-

gei között. 

A derékszögű háromszög oldalai, 

oldalai és szögei közötti összefüg-

gések. 

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 

A problémának megfelelő össze-

függések felismerése, alkalma-

zása. 

 

Négyszögekre vonatkozó tételek 

és alkalmazásuk. 

Négyszögek csoportosítása külön-

böző szempontok szerint. Szim-

metrikus négyszögek tulajdonsá-

gai. 

Állítások, tételek jelentésére való 

emlékezés. 

 

Körre vonatkozó tételek és alkal-

mazásuk. 

Számítási feladatok. 

  

Vektorok, vektorok koordinátái. 

Bázisrendszer. 

Matematikatörténet: 

a vektor fogalmának fejlődése a fi-

zikai vektorfogalomtól a rendezett 

szám n-esig. 

  

Vektorok alkalmazásai.   

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. 

Két alakzat közös pontja. 

Geometria és algebra összekap-

csolása. 

 



 

 

Matematikatörténet: nevezetes 

szerkeszthetőségi problémák. 

Valószínűség-számítás, statisztika (3 óra) 

Diagramok. Statisztikai mutatók: 

módusz, medián, átlag, szórás. 

Adathalmazok jellemzése önállóan vá-

lasztott mutatók segítségével. A repre-

zentatív minta jelentőségének megér-

tése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a tartalom értéke-

lése hihetőség szempont-

jából; a szöveg hitelessé-

gével kapcsolatos tar-

talmi elemek magyará-

zata; a kétértelmű, több-

jelentésű tartalmi elemek 

feloldása; egy következ-

tetés alapját jelentő tar-

talmi elem felismerése; 

az olvasó előismereteire 

alapozó figyelemfelhívó 

jellegű címadás felisme-

rése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Vé-

letlen esemény valószínűsége.  

A valószínűség kiszámítása a klasz-

szikus modell alapján.  

A véletlen törvényszerűségei. 

A valószínűség és a statisztika törvé-

nyei érvényesülésének felfedezése a 

termelésben, a pénzügyi folyamatok-

ban, a társadalmi folyamatokban.  

A szerencsejátékok igazságtalanságá-

nak és a játékszenvedély veszélyeinek 

felismerése. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat; biológia-

egészségtan: szenvedély-

betegségek és rizikófak-

tor. 

  



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési tartomány. Művelet, mű-

veleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvi-

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

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

kai modell. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

12. évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 – A logikai műveletek megfelelő alkalmazása a matematikában és a hétköznapi 

életben. 

 – 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. 

 

Számtan, algebra 

 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 – A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati alkal-

mazások. 

 

Geometria 

 – A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

 – A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

 – Kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása speciális síkidomok és testek 

esetében. 

 

Valószínűség, statisztika 

 – Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

 – 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 önál-

lóan 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, elektroni-

kus eszközöket. 

 – Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok megoldásá-

hoz célszerű ábrákat készíteni. 

 – A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai szakki-

fejezéseket, jelöléseket. 



 

 

 – A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, töreked-

jenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények becslésére. 

 – A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs készsége. 

 – A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika 

alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb matematikusok 

felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok eredményeire. 

 

Matematika középszintű előkészítő 

11-12. évfolyam (heti 2 óra) 

 

Nevelési/fejlesztési cél 

Ez a kerettantervi elem a középszintű érettségire készíti fel a matematikából nehézségekkel küzdő tanu-

lókat, illetve a nem matematika irányban továbbtanuló, de matematikából (is) a lehető legjobb ered-

ményre törekvő tanulókat. 

 (Legeredményesebb külön csoportban, szükség esetén egy csoportban differenciált foglalkozás kereté-

ben.) 

Felzárkózás segítése, önbizalom erősítése, képességkibontakoztatás, képességfejlesztés, tehetséggondo-

zás . 

Ismeretek, fejlesztési követelmények: 

A középszintű tantervhez kapcsolódóan a mindenkori aktuális tananyag gyakorlása, mélyítése, a kap-

csolódó tananyagrészek ismétlése. 

12. évfolyamon a rendszerező összefoglalás után érettségi feladatsorok megoldása 

 

Matematika szakkör 

 

 
Nevelési/fejlesztési cél: 

 

A tananyag mélyítése, válogatás a tankönyvekben kiegészítő anyagként szereplő témákból. 

Problémafelismerés, többféle módszer keresése a megoldásra, az ismeretek szakszerű rögzítése. 

A bizonyítási igény, a kreatívitás fejlesztése, a tanulók önbizalmának erősítése a feladatmegol-

dásban. 

Tehetség kibontakoztatása, képességfejlesztés, tehetséggondozás, versenyeztetés. 



 

 

 

Ismeretek, fejlesztési területek, versenyek 

7-8.évfolyam 

Varga Tamás, Bolyai, Zrínyi Ilona, Kenguru matematika versenyekre készülés.  

Számelmélet feladatok, diofantoszi egyenletek. A bizonyítási igény felkeltése  számelmélet,  

algebra, .geometria feladatok kapcsán. Kiválasztási és sorbarakási feladatok. Egyszerű felada-

tok a skatulyaelvre. 

 

9-10- évfolyam 

Arany Dániel, Megyei matematika, Zrínyi Ilona, Kenguru matematka versenyekre készülés. 

Számelmélet, diofantoszi problémák. Nevezetes azonosságokkal kapcsolatos feladatok, műve-

letek racionális és irracionális kifejezésekkel.  

Nevezetes közepek. Skatulyaelv, szita formula. Abszolutértékes és paraméteres egyenletek.  

 

 

11-12.- évfolyam 

OKTV, Megyei matematika, Zrínyi Ilona, Kenguru  matematika versenyekre készülés. 

Válogatás emelt szintű feladatokból. 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

11. évfolyam 

Óraszámok: 36 óra / tanév 

Heti óraszám: 1 óra 

 



 

 

Készült A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklete alapján-(Keret-

tanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára) 

 

Célok és feladatok 

A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsősorban a mozgó-

képi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés képességének fejlesztését, az ön-

álló és kritikus attitűd kialakítását és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési 

módjának tisztázását szolgálja, egyben a személyiségfejlesztés alapvető eszköze.  

A 8. évfolyamon megszerzett alapszintű mozgóképnyelvi és művelődéstörténeti tájékozottság 

felidézését követően a cél a filmnyelvi tájékozottság és kifejezőkészség fejlesztése mellett elsősor-

ban a stílustörténet néhány fontos mozzanatának ismerete, a műismeret, és az elemzési készség fej-

lesztése. Fontos eleme a tárgy gimnáziumi oktatásának a mozgókép magaskultúrájának és tömeg-

kultúrájának viszonya, az eltérő alkotói és nézői szerepek felismertetése. A médiaismereti stúdiu-

mok elsősorban a médiaintézményekre ható alapvető gazdasági, politikai és jogi, illetve a média-

szövegek befogadására, a közönségre hatással lévő tényezők tanulmányozását célozzák. Tárgyalni 

kell a tapasztalati valóság és a média által reprezentált, filmvásznon, képernyőn megjelenő virtuális 

világ viszonyát. A 11. évfolyamon a művek feldolgozása során fokozatosan erősödik a fogalmi gon-

dolkodás, az absztraháló készség fejlesztése, a mozgóképi szövegek értelmezésénél, pedig az isme-

retek alkalmazása. Ugyanakkor továbbra is meghatározó a kreatív gyakorlatok, az önálló tevékeny-

ségi formák, a projektmunka szerepe.  

Belépő tevékenységformák 

A mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásában az általános iskola végén alkalmazott  

 többnyire élményközpontú, kreatív helyzetekre épülő  tevékenységformák többsége 

érvényesen adaptálható a gimnáziumi környezetben is.  

 Művek, műsorok ill. azok részleteinek csoportos vagy kiscsoportos megtekintése (a moz-

góképi szövegek (film, televízió, videó, komputerjáték, web) terjedelméből adódóan a 

kötött órai kereteken belül többnyire csak a szövegek részleteken keresztüli felidézése, 

elemzése tervezhető, a műveket a kötött időkereteken kívül kell megtekinteni). 

 Mozgóképi szövegek feldolgozása egyéni, kiscsoportos vagy csoportos formában: 

 kreatív gyakorlati feladatokkal (pl.: felidézés, asszociáció, jelenetek, képsorok kiválasz-

tása, csoportosítása, átszerkesztése), 

 megbeszélés útján (pl. állítások megfogalmazása, feltevések ütköztetése, értelmezés). 

 Az ábrázolás eszközeinek tanulmányozása: önálló vagy kiscsoportos feladatok (pl. képsor-terv, 

story-board /rajzos skiccekkel illusztrált beállítás-terv/ ill. jelenet-terv készítése, élőkép /pillanatra 

megdermedő szituáció/ kialakítása, megvilágítási kísérletek, főcím-készítés /pl. egy tévéműsor be-

jelentkező képsora/, kommentár ill. hangalámondás készítés). 

 Rövid tanulói beszámoló, kiselőadás, demonstráció (pl. alkotók pályaképe, filmstílusok, 

filmműfajok bemutatása, nézettségi adatok feldolgozása, fogyasztói szokások, trendek ér-

telmezése, művelődéstörténeti háttér ismertetése szakirodalom vagy önálló informálódás 

alapján). 

 Az életkori sajátosságoknak megfelelő és a fogalmi gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztését 

szolgáló tevékenységek, így az esszéformában feldolgozott problémák, pl. összehasonlító elemzés, 

http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
http://kerettanterv.ofi.hu/3_melleklet_9-12/index_4_gimn.html


 

 

kritikaírás. Szakfolyóiratok tanulmányozása, idegen nyelvű szakirodalom gyűjtése, szakirodalmi 

szövegek kivonatos összefoglalása, absztraktok készítése. Szerkesztési feladatok, headline és film-

előzetes készítés.  

 Projektmunka: az órakeretet meghaladó, és hosszabb időszakra (3-6 hét) kiadott, gyakran több 

lehetőség alapján választható egyéni vagy kiscsoportos feladatok, tevékenységi formák (pl. kuta-

tás, adatok, tények, információk összegyűjtése, rendszerezése és feldolgozása  sajtóanyagokra, 

moziműsorokra, rádió és televízió műsorokra, weblapokra, reklámkampányokra vonatkozóan, 

esettanulmány készítése, forgatókönyv készítése fotó ill. videoetűd készítése, interjú és riport ké-

szítése, filmelőzetes megtervezése ill. elkészítése, logó ill. címlaptervezés, munkanapló készítése). 

 

TÉMAKÖRÖK  TARTALMAK  

A mozgóképnyelv ki-

fejező eszközei 

 6 óra 

A látvány mozgóképi megszervezésének alapjai 

Kép és valóság elhatárolása: a keretezés. A kamera és a kép tárgyának viszonya 

(képkivágás, nézet, kameramozgás). Az elbeszélő helyzete a mozgóképi szö-

vegben (a leíró és a szubjektív kép).A megvilágítás. 

 

 
A montázs szerepe a mozgóképi szöveg megformálásában. 

A montázs szerepe a jelentésalkotásban. Jellegzetes montázstípusok. (lineáris-

cselekményábrázoló és párhuzamos és szeriális montázs).Belső montázs. 

 

A szerepjáték.A valóság és a mozgókép viszonya (valóságos, valószerű, hite-

les; valóság és dokumentumfilm, valóság és televízió) 

 

A mozgóképi szövegek 

rendszerezése 

12 óra 

Filmműfajok, a műfajfilmek jellemzői. 

Rendszerezés kultúrtörténeti összefüggésben, a magas és a tömegkultúra. A 

stílus és az archetípus. Rendszerezés néhány jellemző műfaj szerint, pl. wes-

tern, melodráma, thriller. A sztár szerepe a tömegkultúrában (filmsztár és mé-

diasztár). 

Szerzői film és tömegfilm. Rendszerezés az alkotói szándék és a nézői elvárás 

szerint: szerzői film, tömegfilm. A szerzői film néhány stíluskorszaka  A szov-

jet avantgarde, a német expresszionizmus.  Az olasz neorealizmus, európai új 

hullámok. Epizódok a magyar film történetéből.  A háború előtt; az 50-es évek, 

A 60-as évek, a 70-es évek, a kortárs magyar film. 

 

A média társadalmi 

szerepe 

 2 óra 

 

A mediatizált közlésmód néhány további jellemző tulajdonsága   A média sze-

repe az állampolgárok számára érvényes témák megfogalmazásában (napirend-

kijelölés) 

A kultiváció elve. Globális és lokális: kulturális sokszínűség és egyenkultúra.  

. 



 

 

 

 

Jellegzetes médiaszö-

vegek, műsortípusok 

5 óra 

 

 

 

 

A szappanopera   A szappanopera ábrázolási módja.  Jellegzetes tematika, hős-

típus és narráció a szappanoperákban. 

A reklám és a klip A reklám és a klip fogalmazási módja: a társítás. Befolyá-

solási technikák a reklámokban. 

 

 

 

 

A média társadalmi 

szerepe 

7 óra 

 

Hatás és olvasat, a közönség állampolgári, fogyasztói és társadalmi nemi 

szerepei) 

A médiatizált nyilvánosság jogi/etikai környezete. A médiaintézmények.  

A média szabadságának határai (politikai, gazdasági és jogi kontroll, 

törvények, kvóták) morális határok; az ábrázolás normái: a személyiség 

védelme, az erőszak ábrázolása. 

 

 

A valóság médiareprezentációja. Az ideológia és a politika reprezentáci-

ója. Tapasztalati valóság és az audiovizuális médiában megjelenő virtuális 

valóság viszonya. 

Jellegzetes médiaszöve-

gek, műsortípusok 

4 óra 

 

A hírműsorok. A hírek objektivitása Hír és vélemény. Hírek a piacon.  A 

hiteles médiaszemélyiség és a néző megszólítása. 

Az új médiumok. közlésformái Multimédia és Internet. 

Szövegformálás, -választás és -befogadás a linearitás és a szövegek hie-

rarchiájának eltűnésével. 

 

A fejlesztés várt eredményei 

Ismeretek, fejlesztési követelmények 

A tanuló legyen tisztában a mozgóképi közlésmód formanyelvi alapjaival. Az ábrázolás 

megismert eszközeit a mozgóképi szövegek értelmezése során tudja alkalmazni is. Tud-

jon különbséget tenni a művészfilm és a tömegkultúra jellemző alkotásai között a téma-

választás, a formanyelv és a feldolgozási mód szempontjából. Ismeri a filmtörténet nagy 

korszakainak egy-egy jellegzetes alkotását, és ismeri a magyar filmtörténet néhány meg-

határozó alkotóját, filmjét. Részt vesz ripotok, videó etűdök, iskolai eseményekről ké-

szült képes beszámolók készítésében. Tisztában van a média befolyásolási technikáival, 

tudatosítja és alakítja saját befogadási szokásait. 



 

 

 
Tárgyi feltételek 

A mozgóképkultúra és médiaismeret tanításához szükséges eszközök: 

Projektor, vetítővászon 

videolejátszó, CD-DVD lejátszó 

számítógép 

digitális fényképezőgép 

videokamera 

 

Az ajánlott filmek listája: 

Eizenstein: Patyomkin páncélos 

Vittorio de Sica: Biciklitolvajok 

Visconti: Megszállottság 

Vittorio de Sica: Fiúk a rács mögött 

Fellini: Országúton 

Truffaut: Jules és Jim 

Godard: Kifulladásig 

Truffaut: Négyszáz csapás 

Forman: Egy szöszi szerelme 

Menzel: Szigorúan ellenőrzött vonatok 

Székely István: Hyppolit a lakáj 

Fábri Zoltán: Körhinta 

Fábri Zoltán: Hannibál tanár úr 

Makk Károly: Szerelem 

Jancsó Miklós: Szegénylegények 

Szabó István: Apa 

Tarr Béla: Sátántangó 

Koltai Róbert: Sose halunk meg 

Tímár Péter: Csinibaba 

 

Érettségi témakörök 



 

 

1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai 

2. Mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 

3. Mozgóképi szövegalkotás 

4. Műfaj- és műismeret 

5. Korstílusok, szerzők és művek 

6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek 

7. Magyar filmtörténeti ismeretek 

8. Média a mindennapi életben 

9. A médiaszövegek befogadása és a média közönsége 

10. Médiaintézmények 

11. A reprezentáció 

12. Jellegzetes televíziós műsortípusok 

  



 

 

 MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

 

 

11. évfolyam 

(18 óra/év) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-

rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló 

alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és for-

mavilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifeje-

zés alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék érdekében 

is. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Hagyományos és 

korszerű vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalma-

zása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési szándék (pl. 

feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, a vizuális ki-

fejezés eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. nézőpont, kompo-

zíció, színhasználat, felületkialakítás). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrá-

zis készítése (pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése 

sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és 

karaktercserék). 

 Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, utánzás) 

komplex vizuális feldolgozása nem a megszokott eszközökkel (pl. 

talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel). 

 Szöveges és képi elemek képi kompozícióba rendezése (pl. egymás 

erősítésével) adott vagy tudatosan választott kifejezési szándék ér-

dekében képzőművészeti példák (pl. dadaizmus, kortárs alkotók) 

alapján. 

 Mű és környezetének elemző vizsgálata több szempont szerint, 

konkrét művészeti példák alapján (pl. oltárkép, köztéri szobor, ins-

talláció, land-art, street art munka). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép 

illusztratív, narratív 

kapcsolata. 

 

Ének-zene: zenei él-

mény. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, táncmozgások, 

összetett hatások. 

 

Informatika: számító-

gép felhasználószintű 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, kiemelés, 

kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális narratív hatás, il-

lusztratív hatás, installáció, enviroment/környezetművészet, fényművészet. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok ábrázo-

lása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy választott 

célnak megfelelő ábrázolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Téri helyzetek megjelenítése különböző ábrázolási rendszerek 

használatával és transzformálásával (pl. látvány reprodukálása ve-

tületi ábrázolásból perspektivikus vagy axonometrikus megjelení-

téssel). 

 Az önárnyék és a vetett árnyék művészi kifejező elemként történő 

alkalmazása (pl. megvilágítás megváltoztatásával létrehozott vál-

tozások megjelenítése grafikai, fotós eszközökkel).  

 Ábrázolási konvenciók megfigyelése és értelmezése a művészet 

történetében, illetve az adott vagy választott megjelenítési cél ér-

dekében reprodukálása az alkotó munkában.  

Matematika: Modelle-

zés, összefüggések 

megjelenítése. Transz-

formációk, adott tárgy 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, nézőpont, ho-

rizontvonal, iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, nézet, axono-

metria, egy- és két iránypontos perspektíva, önárnyék, vetett árnyék. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret   

1 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotá-

sok, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifejezés 

eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés 

segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek 

összehasonlítása. A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtí-

pusainak, kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Kortárs társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrázolások 

elemzése a művészetben (pl. elidegenedés, szegénység, erőszak) 

konkrét példákon keresztül. 

 A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, 

képkivágás, nézőpont, világítás, hang és kép kapcsolata) elemzése 

képzőművészeti példák (pl. video-installáció) alapján. 

 Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes megtapaszta-

lása (pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, tapasztalatok 

szöveges megfogalmazása. 

 Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott anyag (port-

fólió) összeállítása, a válogatás szempontjainak értelmezése és ér-

velés a választás mellett.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: globális társa-

dalmi és gazdasági 

problémák. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a moz-

gókép alapvető kifeje-

zőeszközei. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Műelemző esszé 

írása. Könyvtárhaszná-

lat. 

Számítógépes formá-

zás, illusztrálás digitá-

lis képfeldolgozó esz-

közökkel. 

 

Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Portfólió, mozgóképi kifejezőeszköz, video-installáció, múzeum, állandó és 

időszaki kiállítás. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A 

vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés 

során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegki-

emelő jellemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző ko-

rokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok témák illetve problémakörök rendszerezése és összegző 

ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális 

esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, il-

letve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A technikai képalko-

tás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak 

megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, roma-

nika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és roman-

tika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb 

stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása több szempontból 

(pl. műtípusok szerint: életkép a festészetben és a fotóművészet-

ben, portré a szobrászatban és festészetben). 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszio-

nizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avant-

gard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 

fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) részletes összegzése, a 

legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos megkülönbözte-

tésével. 

 A 20. század második fele vizuális művészeti irányzatainak 

konstruktív, expresszív és konceptuális példáinak elemző vizs-

gálata. 

 A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. 

egyedi és sokszorosított grafika, olaj vagy vizes alapú festmény) 

felismerése, a művészi kifejezésben betöltött szerepének elem-

zése. 

 Újmediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irányza-

tok társadalmi és kulturá-

lis háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: korstílusok, stílus-

irányzatok megnevezé-

sei, megkülönböztető je-

gyei, művészettörténeti 

párhuzamok. Könyvtár-

használat. 

 

Ének-zene: Művészet- és 

zenetörténeti összefüggé-

sek (korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, mű-

fajok).  

Zenei befogadói tapasz-

talatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, magas-

nyomás, mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard, avantgard 

irányzat, neoavantgard, posztmodern, kortárs képzőművészet, újmédia, in-

termediális műfaj, eseményművészet, interaktív művészet, hálózati művé-

szet. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés so-

rán. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti al-

kotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű értékítéle-

tek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó fel-

adatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismerete és elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma főbb sajátossága-

inak megismerése, megértése (pl. „feltáró” beszélgetések, elemzé-

sek Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, André Kertész műveiről 

megadott szempontok alapján). 

 A fotografikus látásmód, a médium sajátosságainak alkalmazása 

kreatív gyakorlatok során (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotósoro-

zat készítése digitális technikával megadott téma alapján, mint 

„Egy nap az életemből”, vagy „A lépcső”). 

 Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex feladat 

kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése saját 

felvételek átalakításával – manuális vagy digitális technikával –, 

majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy fejléces levélpa-

pír, boríték tervezése során), elsősorban az alkalmazott fotográfia 

gyakorlati szerepének felismerése céljából. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A foto-

grafikus technikával 

rögzített kép. Valóság-

ábrázolás és hitelesség. 

Tömegtájékoztatás és 

demokrácia. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A vizuális közlés 

verbális és nem verbá-

lis elemei. A nyelv 

mint jelrendszer. Iro-

dalmi emlékhelyek, al-

kotói életművek fotó-

dokumentumai. 

 

Informatika: az inter-

netes közléstípusok tar-

talmi megbízhatósága 

és vizuális megjele-

nése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", repre-

zentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód”, műfaj/műtípus/stílus a 

fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, (fotografika). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. Mozgóképi 

kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek megér-

tése és felhasználása. Mozgóképi közlés tervezése, megvalósítása irányí-

tással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi kifejezés fontos állomásainak megismerése, lényeges 

összefüggések megértése (pl. a film létrejöttének tanár által segített, 

tanulói feldolgozása, adatgyűjtés, illetve referátum összeállítása) a 

sajátos, mozgóképi nyelv megértése érdekében. 

 A film audiovizuális kifejezési módszereinek megismerése kreatív, 

kísérleti szemléletű gyakorlatokkal (pl. a „mozdulatlan kép meg-

mozdul”– fényjáték megvalósítása egyszerű megoldások, eszkö-

zök, technika alkalmazásával, mint „szendvicsdia”, diavetítők, len-

csék, üvegdarabok, színezett fóliák többszöri módosításokhoz, vi-

deokamera-, projektor- és számítógép-használattal, illetve hang 

hozzárendelésével a mozgóképhez). A figyelemirányítás, a hangu-

latteremtés és az audiovizuális értelmezés legfontosabb eszközei-

nek tudatosítása. 

 A kockánként beállított és felvett mozgókép alapsajátosságainak 

megismerése kreatív gyakorlatok során (pl. tárgymozgatásos 

és/vagy pixillációs technikával pár perces film készítése megadott 

témából, műből kiindulva – egy fotográfia, fényképsorozat, vers, 

novella, zene, hangmontázs, egy hangulatos köztér, vagy írásban 

megadott téma, cím alapján – hang, zene hozzárendelésével, illetve 

készítésével a mozgóképhez) az animációs technika néhány fontos 

lehetőségének feltárása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Kultúra 

és tömegkultúra. A 

média funkciói. Né-

zettségnövelő straté-

giák. Sztárok. A figye-

lemirányítás, a hangu-

latteremtés és az értel-

mezés legfontosabb 

eszközei.  

 

Ének-zene: a zene sze-

repe a médiában és a 

filmművészetben. 

 

Dráma és tánc: Moz-

gásos kommunikáció. 

Metaforikus kifejező-

eszközök. Jellemábrá-

zolás. 

 

Informatika: az inter-

netes közléstípusok tar-

talmi megbízhatósága 

és vizuális megjele-

nése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, hologram, pil-

lanatkép/fáziskép, vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, experimentá-

lis művészet, akció, Bauhaus, absztrakt film, VJ-kultúra, animáció, „kocká-

zás”, tárgymozgatás, pixilláció, stoptrükk, történet, cselekmény, elbeszélés, 

kísérleti film, etűd, videoklip, (fényjáték), („szendvicsdia”). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás A reklám hatásmechanizmusának elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és értelme-

zése. Reklámok összetett elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A médiaipar működésének, a reklám hatásmechanizmu-

sának feltárása kreatív gyakorlatokkal (pl. szerepjátékkal 

pop- vagy filmsztár karrierjének „felépítése” a tömegmé-

diában; fiktív reklámkampány tervezése és kivitelezése). 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: A médiaipar műkö-

dése. A reklám hatásmecha-

nizmusa. Sztárok és szenzá-

ciók. Nemi szerepek repre-

zentációja. Virtuális valóság. 

Sztereotípia, tömegkultúra. 

 

Dráma és tánc: díszlet, jel-

mez, kellék, fény- és hangha-

tások, jellemábrázolás. 

 

Ének-zene: populáris zenei 

stílusok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

médiaszövegek kommuniká-

ciós és műfaji jellemzői.  

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felis-

merése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reklám, sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, 

szlogen, banner, spot, klip, weblap. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

Bonyolultabb vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések tervezése. 

Idő- és térbeli változások megjelenítése. A technikai képalkotás lehetősé-

geinek ismerete és megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (képalkotó) módszereinek megismerése. Komp-

lex audiovizuális közlés tervezése. Kortárs művészeti alkotások elemző 

feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az egyik médiumból a másikba való átkódolás egyszerűbb lehető-

ségeinek kipróbálása kreatív gyakorlatok segítségével (pl. „vizuá-

lis zene”" létrehozása kotta „átformálásával” képpé, választott szí-

nes technikával) a mediális szemlélet kiterjesztése, a különböző 

médiumok közötti tartalmi, üzenetbeli összefüggések feltárása cél-

jából. 

 A technikai képalkotás újabb, kísérleti megoldásainak felismerése, 

alkalmazása alkotó gyakorlatok során (pl. fotoelektrográfia készí-

tése fénymásoló vagy szkenner használatával, mozgó tárgyak, il-

letve testrészletek másolásával és további elektronikus/digitális 

módosításával) a kortárs szemlélet erősítése érdekében. 

 A nem lineáris alapú média-szövegformák néhány formájának 

megismerése, alkalmazása kreatív felhasználás révén (pl. hiper-

textre épülő vagy hipermédia szemléletű művek tervezése a világ-

hálóra), a kevésbé bejáratott, asszociatív alapú gondolkodásmódok 

gyakorlása és tudatosítása céljából. 

 Az interaktivitás alapműködésének megismerése, feltárása a moz-

góképi szövegben tervezési feladattal (pl. interaktívan, többféle 

módon bejárható videofilm szinopszisának és story-board-jának 

elkészítése), a kevésbé ismert, új mediális-művészeti technikák 

megfigyelése, alkalmazása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Nem li-

neáris szövegformák. 

Internetes szövegépít-

kezés, hálózati kom-

munikáció, internetes 

tartalmak, online élet-

forma. 
 

Ének-zene: a zenei 

mondanivaló más mű-

vészeti ág kifejezési 

eszközeibe való átkó-

dolása. 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hipertext. 
 

Informatika: Multimé-

diás dokumentumok. 

Viselkedési kultúra az 

online világban, a ha-

gyományostól külön-

böző médiumok meg-

jelenési formái. A glo-

bális információs társa-

dalom. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intermédia, kísérleti művészet, non-linearitás, hipertext, hipermédia, www, 

hálózati kommunikáció és művészet, interaktivitás, multimédia/hipermédia, 

új média és művészet, hibrid média, (posztmédia), (vizuális zene), (elektro-

gráfia), („copy-motion” technika). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értel-

mezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális 

közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, 

épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgyké-

szítő, kézműves technikák önálló alkalmazása. Gyakorlati feladatok ön-

álló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirá-

nyos szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető doku-

mentálása. A vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák al-

kalmazása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák alkalma-

zása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények átér-

telmezése. A térélményt befolyásoló tényezők összegzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér (pl. élet 

minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szempontok fel-

mérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat jól értel-

mezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, tervvázla-

tok, megvalósulási terv elkészítéséig. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan eszközök-

kel (pl. fénnyel, becsomagolással) elsősorban a kifejezés, a hangu-

lati hatások erősítése érdekében. 

 A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználatlan terei-

nek felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási lehetőségei-

nek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása vizuális esz-

közökkel és szöveggel. 

 A lakberendezés funkciótól független lehetőségeinek (pl. színhatás 

és térérzet, anyagválasztás és hatáskeltés) elemző vizsgálata és 

összehasonlítása konkrét példákon keresztül. 

Matematika: Mérete-

zés. Gondolatmenet 

követése. Absztrahálás, 

konkretizálás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségle-

tek és igények elem-

zése, tevékenységhez 

szükséges információk 

kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, 

eszközhasználat. Lakó-

környezet – életmód. 

 

Dráma és tánc: Pro-

dukciós munka. A szín-

házművészet összmű-

vészeti sajátosságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázolás, er-

gonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értel-

mezése és szöveges megfogalmazása. A látott jelenségek elemzéséhez, 

értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések meg-

fogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazda-

sági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. 

A következtetések célirányos megfogalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt 

hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésé-

vel és magyarázatával. 

 A média által közvetített fogyasztói szokások és a valós szük-

ségletek, illetve az újrahasznosítás lehetőségeinek elemző 

vizsgálata a közvetlen környezetben, a tapasztalatok és kö-

vetkeztetések vizuális szemléltetésével. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értéke-

lése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Földrajz: globális társa-

dalmi-gazdasági problémák: 

fogyasztói szokások, élet-

mód. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Kultúra és tömeg-

kultúra. A reklám hatásme-

chanizmusa. 

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felis-

merése. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyományos és modern társadalom, fogyasztói szokás, divat, életmód, új-

rahasznosítás. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. 

A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 

önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhelye-

zése a megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések célirányos 

megfogalmazása. Néprajzi tájegységek tárgyi környezetének, kulturális 

jellemzőinek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentő-

ségük megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli is) sajá-

tos, jellemző tárgyainak (pl. totem, amulett), épületeinek, (pl. ha-

gyományos japán lakóház) és díszítőmotívumainak (pl. azték, 

maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális jegyek 

pontos megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek megkeresé-

sével. 

 Két – a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetszőlegesen vá-

lasztott – táji csoport, néprajzi csoport (pl. Nyírség, Sárrét, Őrség, 

Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mezőség) legfontosabb je-

gyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) összegyűjtése, 

az eredmények képes és szöveges feldolgozása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minő-

ségek. Toposz, archetí-

pus. Könyvtárhaszná-

lat. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Társadalmi je-

lenségek értékelése. 

Társadalmi normák. 

Hagyomány. Hagyo-

mányos népi kultúra. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág és a Kárpát-me-

dence, világörökségi 

helyszínek, építészeti 

együttesek, kulturális 

tevékenységek (pl. 

táncház, busójárás). 

 

Ének-zene: Népek ze-

néje, néphagyomány. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, hagyo-

mányőrzés, világörökség. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 

Órakeret    

1 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szem-

pontok önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazda-

sági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. 

A kortárs építészet és a kortárs téralakítás megjelenéseinek értelmezése. 

A következtetések célirányos megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, ro-

mantika, gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklek-

tika, szecesszió) elemzése és összehasonlítása – különös te-

kintettel a formai, szerkezeti kapcsolódásokra és különbsé-

gekre –, illetve összehasonlítva a 20. század (modern, poszt-

modern) és kortárs építészeti stílusjegyek és térrendezés sa-

játos vonásaival, nemzetközi és magyar példák alapján.  

 Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgálata a 

közvetlen környezetben. 

 Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú felhasználá-

sának rendszerező elemzése és kipróbálása (pl. land art, 

street art). 

 A divat szélesen értelmezett fogalmának (pl. öltözködés, 

életforma, lakberendezés) elemző vizsgálata és értelmezése, 

reflektálva annak társadalmi összefüggéseire is. 

 A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezése 

(pl. hagyományos ruhadarab áttervezése, átalakítása, hagyo-

mányos díszítmény felhasználásával póló mintatervezés). 

 A kulturális értékmegőrzés (pl. környezet- és műemlékvéde-

lem) lehetőségének vizsgálata, az eredmények képes és szö-

veges feldolgozása, összegzése különös tekintettel annak fel-

hívó jellegére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. Topo-

szok, archetípusok állandó és 

változó jelentésköre. Könyv-

tárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értéke-

lése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Földrajz: Környezet fogal-

mának értelmezése. Helyi 

természet- és környezetvé-

delmi problémák felisme-

rése. Környezettudatos ma-

gatartás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-gazda-

sági problémák - fogyasztói 

szokások, életmód. Fenntart-

hatóság. Környezet és termé-

szetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organikus 

építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, szubkultúra, 

értékmegőrzés. 

 



 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, a részletes 

érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, alkotók szemléltetésére. E listában kro-

nológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti 

alkotásokon kívül jelentősebb, stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák 

műtárgyai és tárgyi emlékei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a szemléltetés 

anyagát tematikus módon is válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt kapjanak a magyar művészet- és építészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és 

alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus 

szempontú megközelítése esetében a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében ne csak mű-

vészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra 

kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szem-

léltessék az adott tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár 

kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, 

valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, 

illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

 A vizuális közlés, kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelelő 

használata az alkotó- és befogadótevékenység során. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző 

célok érdekében. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, egyszerű mozgóképi közlések 

elkészítése. 

 A médiatudatos gondolkodás magasabb szintjénak elérése 

tömegkommunikációs eszközök és formák összetettebb, 

rendszerező ismerete alapján. 

 Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos és önálló alkalmazása az 

alkotótevékenységekben. 

 A tervezett, alakított környezet komplex értelmezése, reflektálva a 

társadalmi, környezeti problémákra is. 

 Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

 Legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók műveinek 

felismerése. 

 Az építészet legfontosabb elrendezési és szerkezeti alapelveinek, 

illetve stílust meghatározó vonásainak rendszerező ismerete. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 

összehasonlítása során a műelemző módszerek összetett, komplex 

alkalmazása az ítéletalkotás érdekében. 

 Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

  



 

 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
Órakeret 1 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 
Órakeret 1 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
Órakeret   1 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 
Órakeret 2 óra 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 
Órakeret  2 óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 
Órakeret 2 óra 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 
Órakeret  2 óra 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 
Órakeret  2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret 1 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 
Órakeret 1 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
Órakeret 2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 
Órakeret 1 óra 

 

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

 

 

12. évfolyam 

(30 óra/év) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-

rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló 

alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és for-

mavilágban. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifeje-

zés alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék érdekében 

is. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Hagyományos és 

korszerű vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalma-

zása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési szándék (pl. 

feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, a vizuális ki-

fejezés eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. nézőpont, kompo-

zíció, színhasználat, felületkialakítás). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrá-

zis készítése (pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése 

sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és 

karaktercserék). 

 Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, utánzás) 

komplex vizuális feldolgozása nem a megszokott eszközökkel (pl. 

talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel). 

 Szöveges és képi elemek képi kompozícióba rendezése (pl. egymás 

erősítésével) adott vagy tudatosan választott kifejezési szándék ér-

dekében képzőművészeti példák (pl. dadaizmus, kortárs alkotók) 

alapján. 

 Mű és környezetének elemző vizsgálata több szempont szerint, 

konkrét művészeti példák alapján (pl. oltárkép, köztéri szobor, ins-

talláció, land-art, street art munka). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép 

illusztratív, narratív 

kapcsolata. 

 

Ének-zene: zenei él-

mény. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, táncmozgások, 

összetett hatások. 

 

Informatika: számító-

gép felhasználószintű 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, kiemelés, 

kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális narratív hatás, il-

lusztratív hatás, installáció, enviroment/környezetművészet, fényművészet. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok ábrázo-

lása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy választott 

célnak megfelelő ábrázolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Téri helyzetek megjelenítése különböző ábrázolási rendszerek 

használatával és transzformálásával (pl. látvány reprodukálása ve-

tületi ábrázolásból perspektivikus vagy axonometrikus megjelení-

téssel). 

 Az önárnyék és a vetett árnyék művészi kifejező elemként történő 

alkalmazása (pl. megvilágítás megváltoztatásával létrehozott vál-

tozások megjelenítése grafikai, fotós eszközökkel).  

 Ábrázolási konvenciók megfigyelése és értelmezése a művészet 

történetében, illetve az adott vagy választott megjelenítési cél ér-

dekében reprodukálása az alkotó munkában.  

Matematika: Modelle-

zés, összefüggések 

megjelenítése. Transz-

formációk, adott tárgy 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, nézőpont, ho-

rizontvonal, iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, nézet, axono-

metria, egy- és két iránypontos perspektíva, önárnyék, vetett árnyék. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret  

1 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotá-

sok, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifejezés 

eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés 

segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek 

összehasonlítása. A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtí-

pusainak, kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Kortárs társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrázolások 

elemzése a művészetben (pl. elidegenedés, szegénység, erőszak) 

konkrét példákon keresztül. 

 A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, 

képkivágás, nézőpont, világítás, hang és kép kapcsolata) elemzése 

képzőművészeti példák (pl. video-installáció) alapján. 

 Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes megtapaszta-

lása (pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, tapasztalatok 

szöveges megfogalmazása. 

 Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott anyag (port-

fólió) összeállítása, a válogatás szempontjainak értelmezése és ér-

velés a választás mellett.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: globális társa-

dalmi és gazdasági 

problémák. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a moz-

gókép alapvető kifeje-

zőeszközei. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Műelemző esszé 

írása. Könyvtárhaszná-

lat. 

Számítógépes formá-

zás, illusztrálás digitá-

lis képfeldolgozó esz-

közökkel. 

 

Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Portfólió, mozgóképi kifejezőeszköz, video-installáció, múzeum, állandó és 

időszaki kiállítás. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A 

vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés 

során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegki-

emelő jellemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző ko-

rokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok témák illetve problémakörök rendszerezése és összegző 

ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális 

esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, il-

letve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A technikai képalko-

tás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak 

megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, roma-

nika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és roman-

tika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb 

stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása több szempontból 

(pl. műtípusok szerint: életkép a festészetben és a fotóművészet-

ben, portré a szobrászatban és festészetben). 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszio-

nizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avant-

gard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 

fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) részletes összegzése, a 

legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos megkülönbözte-

tésével. 

 A 20. század második fele vizuális művészeti irányzatainak 

konstruktív, expresszív és konceptuális példáinak elemző vizs-

gálata. 

 A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. 

egyedi és sokszorosított grafika, olaj vagy vizes alapú festmény) 

felismerése, a művészi kifejezésben betöltött szerepének elem-

zése. 

 Újmediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irányza-

tok társadalmi és kulturá-

lis háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: korstílusok, stílus-

irányzatok megnevezé-

sei, megkülönböztető je-

gyei, művészettörténeti 

párhuzamok. Könyvtár-

használat. 

 

Ének-zene: Művészet- és 

zenetörténeti összefüggé-

sek (korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, mű-

fajok).  

Zenei befogadói tapasz-

talatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, magas-

nyomás, mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard, avantgard 

irányzat, neoavantgard, posztmodern, kortárs képzőművészet, újmédia, in-

termediális műfaj, eseményművészet, interaktív művészet, hálózati művé-

szet. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 

Órakeret   

1 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés so-

rán. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti al-

kotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű értékítéle-

tek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó fel-

adatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismerete és elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma főbb sajátossága-

inak megismerése, megértése (pl. „feltáró” beszélgetések, elemzé-

sek Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, André Kertész műveiről 

megadott szempontok alapján). 

 A fotografikus látásmód, a médium sajátosságainak alkalmazása 

kreatív gyakorlatok során (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotósoro-

zat készítése digitális technikával megadott téma alapján, mint 

„Egy nap az életemből”, vagy „A lépcső”). 

 Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex feladat 

kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése saját 

felvételek átalakításával – manuális vagy digitális technikával –, 

majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy fejléces levélpa-

pír, boríték tervezése során), elsősorban az alkalmazott fotográfia 

gyakorlati szerepének felismerése céljából. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A foto-

grafikus technikával 

rögzített kép. Valóság-

ábrázolás és hitelesség. 

Tömegtájékoztatás és 

demokrácia. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A vizuális közlés 

verbális és nem verbá-

lis elemei. A nyelv 

mint jelrendszer. Iro-

dalmi emlékhelyek, al-

kotói életművek fotó-

dokumentumai. 

 

Informatika: az inter-

netes közléstípusok tar-

talmi megbízhatósága 

és vizuális megjele-

nése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", repre-

zentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód”, műfaj/műtípus/stílus a 

fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, (fotografika). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. Mozgóképi 

kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek megér-

tése és felhasználása. Mozgóképi közlés tervezése, megvalósítása irányí-

tással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi kifejezés fontos állomásainak megismerése, lényeges 

összefüggések megértése (pl. a film létrejöttének tanár által segített, 

tanulói feldolgozása, adatgyűjtés, illetve referátum összeállítása) a 

sajátos, mozgóképi nyelv megértése érdekében. 

 A film audiovizuális kifejezési módszereinek megismerése kreatív, 

kísérleti szemléletű gyakorlatokkal (pl. a „mozdulatlan kép meg-

mozdul”– fényjáték megvalósítása egyszerű megoldások, eszkö-

zök, technika alkalmazásával, mint „szendvicsdia”, diavetítők, len-

csék, üvegdarabok, színezett fóliák többszöri módosításokhoz, vi-

deokamera-, projektor- és számítógép-használattal, illetve hang 

hozzárendelésével a mozgóképhez). A figyelemirányítás, a hangu-

latteremtés és az audiovizuális értelmezés legfontosabb eszközei-

nek tudatosítása. 

 A kockánként beállított és felvett mozgókép alapsajátosságainak 

megismerése kreatív gyakorlatok során (pl. tárgymozgatásos 

és/vagy pixillációs technikával pár perces film készítése megadott 

témából, műből kiindulva – egy fotográfia, fényképsorozat, vers, 

novella, zene, hangmontázs, egy hangulatos köztér, vagy írásban 

megadott téma, cím alapján – hang, zene hozzárendelésével, illetve 

készítésével a mozgóképhez) az animációs technika néhány fontos 

lehetőségének feltárása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Kultúra 

és tömegkultúra. A 

média funkciói. Né-

zettségnövelő straté-

giák. Sztárok. A figye-

lemirányítás, a hangu-

latteremtés és az értel-

mezés legfontosabb 

eszközei.  

 

Ének-zene: a zene sze-

repe a médiában és a 

filmművészetben. 

 

Dráma és tánc: Moz-

gásos kommunikáció. 

Metaforikus kifejező-

eszközök. Jellemábrá-

zolás. 

 

Informatika: az inter-

netes közléstípusok tar-

talmi megbízhatósága 

és vizuális megjele-

nése. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, hologram, pil-

lanatkép/fáziskép, vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, experimentá-

lis művészet, akció, Bauhaus, absztrakt film, VJ-kultúra, animáció, „kocká-

zás”, tárgymozgatás, pixilláció, stoptrükk, történet, cselekmény, elbeszélés, 

kísérleti film, etűd, videoklip, (fényjáték), („szendvicsdia”). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás A reklám hatásmechanizmusának elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és értelme-

zése. Reklámok összetett elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A médiaipar működésének, a reklám hatásmechanizmu-

sának feltárása kreatív gyakorlatokkal (pl. szerepjátékkal 

pop- vagy filmsztár karrierjének „felépítése” a tömegmé-

diában; fiktív reklámkampány tervezése és kivitelezése). 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: A médiaipar műkö-

dése. A reklám hatásmecha-

nizmusa. Sztárok és szenzá-

ciók. Nemi szerepek repre-

zentációja. Virtuális valóság. 

Sztereotípia, tömegkultúra. 

 

Dráma és tánc: díszlet, jel-

mez, kellék, fény- és hangha-

tások, jellemábrázolás. 

 

Ének-zene: populáris zenei 

stílusok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

médiaszövegek kommuniká-

ciós és műfaji jellemzői.  

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felis-

merése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reklám, sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, 

szlogen, banner, spot, klip, weblap. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

Bonyolultabb vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések tervezése. 

Idő- és térbeli változások megjelenítése. A technikai képalkotás lehetősé-

geinek ismerete és megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (képalkotó) módszereinek megismerése. Komp-

lex audiovizuális közlés tervezése. Kortárs művészeti alkotások elemző 

feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az egyik médiumból a másikba való átkódolás egyszerűbb lehető-

ségeinek kipróbálása kreatív gyakorlatok segítségével (pl. „vizuá-

lis zen”" létrehozása kotta „átformálásával” képpé, választott szí-

nes technikával) a mediális szemlélet kiterjesztése, a különböző 

médiumok közötti tartalmi, üzenetbeli összefüggések feltárása cél-

jából. 

 A technikai képalkotás újabb, kísérleti megoldásainak felismerése, 

alkalmazása alkotó gyakorlatok során (pl. fotoelektrográfia készí-

tése fénymásoló vagy szkenner használatával, mozgó tárgyak, il-

letve testrészletek másolásával és további elektronikus/digitális 

módosításával) a kortárs szemlélet erősítése érdekében. 

 A nem lineáris alapú média-szövegformák néhány formájának 

megismerése, alkalmazása kreatív felhasználás révén (pl. hiper-

textre épülő vagy hipermédia szemléletű művek tervezése a világ-

hálóra), a kevésbé bejáratott, asszociatív alapú gondolkodásmódok 

gyakorlása és tudatosítása céljából. 

 Az interaktivitás alapműködésének megismerése, feltárása a moz-

góképi szövegben tervezési feladattal (pl. interaktívan, többféle 

módon bejárható videofilm szinopszisának és story-board-jának 

elkészítése), a kevésbé ismert, új mediális-művészeti technikák 

megfigyelése, alkalmazása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Nem li-

neáris szövegformák. 

Internetes szövegépít-

kezés, hálózati kom-

munikáció, internetes 

tartalmak, online élet-

forma. 
 

Ének-zene: a zenei 

mondanivaló más mű-

vészeti ág kifejezési 

eszközeibe való átkó-

dolása. 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hipertext. 
 

Informatika: Multimé-

diás dokumentumok. 

Viselkedési kultúra az 

online világban, a ha-

gyományostól külön-

böző médiumok meg-

jelenési formái. A glo-

bális információs társa-

dalom. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intermédia, kísérleti művészet, non-linearitás, hipertext, hipermédia, www, 

hálózati kommunikáció és művészet, interaktivitás, multimédia/hipermédia, 

új média és művészet, hibrid média, (posztmédia), (vizuális zene), (elektro-

gráfia), („copy-motion” technika). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értel-

mezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális 

közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, 

épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgyké-

szítő, kézműves technikák önálló alkalmazása. Gyakorlati feladatok ön-

álló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirá-

nyos szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető doku-

mentálása. A vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák al-

kalmazása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák alkalma-

zása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények átér-

telmezése. A térélményt befolyásoló tényezők összegzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér (pl. élet 

minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szempontok fel-

mérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat jól értel-

mezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, tervvázla-

tok, megvalósulási terv elkészítéséig. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan eszközök-

kel (pl. fénnyel, becsomagolással) elsősorban a kifejezés, a hangu-

lati hatások erősítése érdekében. 

 A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználatlan terei-

nek felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási lehetőségei-

nek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása vizuális esz-

közökkel és szöveggel. 

 A lakberendezés funkciótól független lehetőségeinek (pl. színhatás 

és térérzet, anyagválasztás és hatáskeltés) elemző vizsgálata és 

összehasonlítása konkrét példákon keresztül. 

Matematika: Mérete-

zés. Gondolatmenet 

követése. Absztrahálás, 

konkretizálás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségle-

tek és igények elem-

zése, tevékenységhez 

szükséges információk 

kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, 

eszközhasználat. Lakó-

környezet – életmód. 

 

Dráma és tánc: Pro-

dukciós munka. A szín-

házművészet összmű-

vészeti sajátosságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázolás, er-

gonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értel-

mezése és szöveges megfogalmazása. A látott jelenségek elemzéséhez, 

értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések meg-

fogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazda-

sági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. 

A következtetések célirányos megfogalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt 

hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésé-

vel és magyarázatával. 

 A média által közvetített fogyasztói szokások és a valós szük-

ségletek, illetve az újrahasznosítás lehetőségeinek elemző 

vizsgálata a közvetlen környezetben, a tapasztalatok és kö-

vetkeztetések vizuális szemléltetésével. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értéke-

lése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Földrajz: globális társa-

dalmi-gazdasági problémák: 

fogyasztói szokások, élet-

mód. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Kultúra és tömeg-

kultúra. A reklám hatásme-

chanizmusa. 

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felis-

merése. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyományos és modern társadalom, fogyasztói szokás, divat, életmód, új-

rahasznosítás. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. 

A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 

önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhelye-

zése a megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések célirányos 

megfogalmazása. Néprajzi tájegységek tárgyi környezetének, kulturális 

jellemzőinek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentő-

ségük megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli is) sajá-

tos, jellemző tárgyainak (pl. totem, amulett), épületeinek, (pl. ha-

gyományos japán lakóház) és díszítőmotívumainak (pl. azték, 

maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális jegyek 

pontos megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek megkeresé-

sével. 

 Két – a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetszőlegesen vá-

lasztott – táji csoport, néprajzi csoport (pl. Nyírség, Sárrét, Őrség, 

Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mezőség) legfontosabb je-

gyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) összegyűjtése, 

az eredmények képes és szöveges feldolgozása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minő-

ségek. Toposz, archetí-

pus. Könyvtárhaszná-

lat. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Társadalmi je-

lenségek értékelése. 

Társadalmi normák. 

Hagyomány. Hagyo-

mányos népi kultúra. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág és a Kárpát-me-

dence, világörökségi 

helyszínek, építészeti 

együttesek, kulturális 

tevékenységek (pl. 

táncház, busójárás). 

 

Ének-zene: Népek ze-

néje, néphagyomány. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, hagyo-

mányőrzés, világörökség. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 

Órakeret    

2 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szem-

pontok önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazda-

sági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. 

A kortárs építészet és a kortárs téralakítás megjelenéseinek értelmezése. 

A következtetések célirányos megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, ro-

mantika, gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklek-

tika, szecesszió) elemzése és összehasonlítása – különös te-

kintettel a formai, szerkezeti kapcsolódásokra és különbsé-

gekre –, illetve összehasonlítva a 20. század (modern, poszt-

modern) és kortárs építészeti stílusjegyek és térrendezés sa-

játos vonásaival, nemzetközi és magyar példák alapján.  

 Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgálata a 

közvetlen környezetben. 

 Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú felhasználá-

sának rendszerező elemzése és kipróbálása (pl. land art, 

street art). 

 A divat szélesen értelmezett fogalmának (pl. öltözködés, 

életforma, lakberendezés) elemző vizsgálata és értelmezése, 

reflektálva annak társadalmi összefüggéseire is. 

 A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezése 

(pl. hagyományos ruhadarab áttervezése, átalakítása, hagyo-

mányos díszítmény felhasználásával póló mintatervezés). 

 A kulturális értékmegőrzés (pl. környezet- és műemlékvéde-

lem) lehetőségének vizsgálata, az eredmények képes és szö-

veges feldolgozása, összegzése különös tekintettel annak fel-

hívó jellegére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. Topo-

szok, archetípusok állandó és 

változó jelentésköre. Könyv-

tárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értéke-

lése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Földrajz: Környezet fogal-

mának értelmezése. Helyi 

természet- és környezetvé-

delmi problémák felisme-

rése. Környezettudatos ma-

gatartás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-gazda-

sági problémák - fogyasztói 

szokások, életmód. Fenntart-

hatóság. Környezet és termé-

szetvédelem. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organikus 

építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, szubkultúra, 

értékmegőrzés. 
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Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, a részletes 

érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, alkotók szemléltetésére. E listában kro-

nológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti 

alkotásokon kívül jelentősebb, stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák 

műtárgyai és tárgyi emlékei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a szemléltetés 

anyagát tematikus módon is válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt kapjanak a magyar művészet- és építészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és 

alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus 

szempontú megközelítése esetében a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében ne csak mű-

vészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra 

kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szem-

léltessék az adott tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár 

kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, 

valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, 

illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

 A vizuális közlés, kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelelő 

használata az alkotó- és befogadótevékenység során. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző 

célok érdekében. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, egyszerű mozgóképi közlések 

elkészítése. 

 A médiatudatos gondolkodás magasabb szintjénak elérése 

tömegkommunikációs eszközök és formák összetettebb, 

rendszerező ismerete alapján. 

 Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos és önálló alkalmazása az 

alkotótevékenységekben. 

 A tervezett, alakított környezet komplex értelmezése, reflektálva a 

társadalmi, környezeti problémákra is. 

 Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

 Legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók műveinek 

felismerése. 

 Az építészet legfontosabb elrendezési és szerkezeti alapelveinek, 

illetve stílust meghatározó vonásainak rendszerező ismerete. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 

összehasonlítása során a műelemző módszerek összetett, komplex 

alkalmazása az ítéletalkotás érdekében. 

 Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 
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Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 
Órakeret 1 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 
Órakeret 1 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 
Órakeret   1 óra 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 
Órakeret 15 óra 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 
Órakeret  1 óra 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 
Órakeret 1 óra 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 
Órakeret  1 óra 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 
Órakeret  2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 
Órakeret 1 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 
Órakeret 2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 
Órakeret 2 óra 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 
Órakeret 2 óra 
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Helyi tanterv NÉMET - 1. idegen nyelv  

7-12. évfolyam  

Heti 4 óra 

 

 
A  Kölcsey Ferenc Gimnázium  

Hat évfolyamos reál „K” osztály számára  

 
A helyi tanterv a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. 

évfolyamoktól felmentő rendszerben bevezetésre.  
 
A helyi tanterv elkészítésnél a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó által készített helyi tantervi 

ajánlásait vettük át és azt igazítottuk iskolánk fent megnevezett osztályaihoz.  

 
Bevezetés 

 
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értel-

mezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 

szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszko-

dik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismerete-

ket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelv-

használónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  
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— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 

az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során re-

ceptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerül-

hetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremt-

hetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az auto-

nóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-

lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-

teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége 

önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtanköny-

vek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségletei-

nek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 

lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 

módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és 

alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a vi-

lágról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, ame-

lyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkom-

petencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 
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udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, di-

alektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inter-

akció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezé-

sére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat ab-

ban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fon-

tos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kap-

csolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problé-

máját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel össz-

hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja 

a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák fel-

használásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-

latra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáfé-

rést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  
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A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítá-

sára: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-

működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának fel-

ismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek a középiskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 

motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban 

pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hang-

súlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelé-

sére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanu-

lónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz 

való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpont-

jában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szük-

séges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. 

egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert 

így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pár-

munkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat 

olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 

Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
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Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, a korszerű mód-

szertanna. Egy tankönyv akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni belőle. 

Tartozzon a tankönyvhöz  minél több kiegészítőanyag. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy 

a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális - 

igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 7.évf. 8.évf 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

heti óraszám  4 4 4 4 4 4 

hetek 

száma 

36 
36 36 36 36 32 

éves 

óraszám 

144 
144 144 144 144 128 

KER  

szint 

A1 
A2 A2+ B1- B1 B1+/B2 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  
 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kom-

petenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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

meg. A minimálisan elérendő szintek a következők: 

 

  4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-szint-

ben nem meg-

adható 

A1 A2 B1 mínusz B1 
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Második idegen 

nyelv 
– – – A1 A2 

 

 

A NAT lehetővé teszi az élő idegen nyelv magasabb szintű oktatását is a helyi tantervben 

meghatározott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb óraszámban (ez a 

kerettanterv heti 4 órában elvégezhető), hogy a tanulók igényeik szerint emelt szintű érettségi 

vizsgát is tehessenek. Ebben az esetben a NAT által az egyes képzési szakaszokra 

meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 
B1-/B1 B2 

 

 

 

7– 8. évfolyam 

A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Van-

nak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába jártak, és olyanok 

is vannak, akik a kötelező óraszámban tanulták a nyelvet három évig és olyanok is, akik nem tanultak 

nyelvet. Ugyanakkor olyan életkorba lépnek, amikor jelentősen felgyorsulhat a nyelvtanulás sebessége. 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az elkövetkező hat év tanulmányai szilárd alapokra épüljenek. Ha az 

iskola lehetőségei megengedik, hogy több csoportot indítsanak egy nyelvből, akkor a különböző szintű 

tudással érkező tanulókat különböző tanulócsoportokba érdemes osztani. Mindenképpen fontos azonban 

egy alapozó, szintre hozó szakasz beiktatása, hiszen az új környezet, az új tanulócsoport, valamint a 

tanulók nyelvi készségei terén mutatkozó különbségek okán beépített átmeneti szakaszra fordított idő 

bőven megtérül a későbbiekben. Megóvja a gyerekeket a felesleges kudarcoktól, erősíti biztonságérze-

tüket, önbizalmukat, és döntő lehet a nyelvtanulás motivációjának alakulásában. Egy ilyen alapozó sza-

kasz arra is jó lehetőség, hogy a fejlettebb nyelvtudással rendelkező tanulók segítsék társaikat a felzár-

kózásban. Differenciált, személyre szabott feladatokkal oldható meg, hogy a magasabb szintű nyelvtu-

dással rendelkező is szembesüljenek olyan kihívásokkal, amelyek elengedhetetlenek a motiváció fenn-

tartásában, és a felzárkózóknak sem kell megoldhatatlan  nehézségekkel küzdeniük. 

A 7–8. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának továbbfejlesztése a 8. évfolyam végére elérendő A2 KER 

szintre. Ez szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott 

nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi 

kommunikáció, a szociális kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és 
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kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanulás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a 

digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további kapcsolódási pontok alakulnak ki a 

természettudományos és a technikai kompetenciával, a munkaformák révén pedig a 

kezdeményezőképesség is fejlődik. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre többen és egyre jobban érdeklődnek a nyelvben 

előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvhez hasonló vagy attól eltérő nyelvtani 

jelenségek iránt. A helyes nyelvhasználatban segíthetik őket azok a nyelvtani szabályok, 

amelyeket maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló 

javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi 

input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. 

A nyelvtanulás korábbi szakaszainak témakörei a 7–8. évfolyamon tovább bővülnek és 

mélyülnek azáltal, hogy a tanulók érdeklődése és igényei szerint új szempontokból kerülnek 

feldolgozásra. Ezek és az újonnan feldolgozásra kerülő témák is összhangban állnak a Nat 

más műveltségi területeinek tartalmaival, lehetővé teszik a tanulók számára, hogy a nyelv 

eszközével alaposabban, árnyaltabban megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket. A 

nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák 

gondos megválasztásának és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási 

stratégiáknak a köre. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók az iskolán 

kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. Ugyancsak segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló 
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javításában. 

 

7.évfolyam 

 

Témakörök a 7. évfolyam számára 

Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek. 

   Kapcsolódási pontok: 

               Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

    Etika: önismeret 

2. Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.  

Konfliktusok és kezelésük.  

            Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke.  

Tájékozódás a városban. 

Útbaigazítás, tájékozódás a térképen. 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés.  

Időjárás, évszakok. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

4. Az iskola 

Tantárgyak..  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  
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Tanórai tevékenységek.  

Iskolai élet. 

         Kapcsolódási pontok: 

        Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

        élethosszig tartó tanulás. 

5. A munka világa 

Foglalkozások.  

Diákmunka.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6. Életmód 

Ételek, kedvenc ételek.  

Élelmiszerek, ételek, ételkülönlegességek, étkezési szokások nálunk és a célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz. 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Napirend, napszakok. 

Szabadidős elfoglaltságok. 

Sport és sportágak. 

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.) 

Hobbik. 

            Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

 

8. Utazás, Turizmus 

Kempingezés, kellékek, szolgáltatások a kempingben. 

Szobatípusok, szobafoglalás. 

Szállástípusok, tevékenységek, szolgáltatások. 

Szálloda leírása. 

Menetjegyvásárlás, információkérés. 

Berlin, Németország, Magyarország nevezetességei. 

 

 Kapcsolódási pontok:  

            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 
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9. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások.  

Zsebpénz. 

Ruhák, ruhavásárlás, ruhák jellemzése, műszaki és egyéb cikkek. 

Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 15 

2. Ember és társadalom 14 

3.Környezetünk  15 

4.Az iskola 14 

5.A munka világa 14 

6.Életmód 14 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

8.Utazás, turizmus 15 

9. Gazdaság és pénzügyek 14 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 
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Fogalomkörök a 7. évfolyamon 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-

wechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 

 

 

múltidejűség Präteritum 

(hatte, war) 

Ich hatte keine Zeit. Ich war nicht 

zu Hause. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs besu-

chen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der Vater 

von Peter! 

Térbeli viszonyok    

 irányok, helymeg-

határozás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im Kino. 

Időbeli viszonyok    
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 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Diesen Montag geht es nicht. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott mennyi-

ség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan meny-

nyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. Ich brauche mehr Geld/meh-

rere Bücher. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Ten-

nis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt! 

Esetviszonyok 
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 Nominativ,  Akkusativ 

Dativ   

  

Präpositionen mit dem 

Akkusativ (für) 

Präpositionen mit dem 

Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Karte. 

 Ich brauche das Zimmer für einen 

Tag. 

 

Ich komme mit meiner Freundin 

Logikai viszonyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? Wo-

her? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások (Nomi-

nativ, Akkusativ, 

Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in Berlin. 

Er lebt in Ungarn, aber er spricht 

kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló már 

megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében vagy 

első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés köve-

tése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az 

alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 
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A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó 

tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben, az 

ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos be-

széd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szöveg-

fajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének ki-

következtetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott 

szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) fel-

használása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animá-

ciós filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókincs-

csel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi eszközök-

kel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtem-

póra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, 

és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások megértése, 

rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 
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Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, va-

lamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások 

hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, 

beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések 

lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figye-

lemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak, 

illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, infor-

máció hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 

egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkal-

mazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása 

szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetek-

kel, mondatfajtákkal. 
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Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek 

összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek 

csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és 

az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az is-

merős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének 

megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű fordu-

latok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például hirdeté-

sekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok 

összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcso-

lódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- 

és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatvá-

nyok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos írás-

beli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már ki-

alakult attitűdök. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szö-

vegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol 

lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, élet-

kor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a kommuni-

káció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, in-

ternetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képesla-

pok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes pro-

filok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, je-

lenetek. 

 

8.évfolyam 

 

Témakörök  a 8. évfolyam számára 
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Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerked-

nek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 

Családtagok életének fontos állomásai. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

2. Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése. 

Kapcsolat generációk között. 

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban. 

          Kapcsolódási pontok: 

         Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés 

3. Környezetünk 

Lakótársak.  

Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban. 

A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai. 

 Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én városom.. 

4. Az iskola 

Egy iskola bemutatása. 

Iskolatípusok bemutatása, összehasonlítása.  

Osztályzás, előnyei, hátrányai. 

Külföldi és hazai iskola közti különbségek.  

Az internet szerepe a tanulásban.  

Tanulás külföldön, nyelvtanulás. 
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Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudás 

5. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Diákmunka. 

 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6. Életmód 

Háztartási munkák.  

Magyar ételkülönlegességek. 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. 

Házibuli. 

Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

8. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, járművek, a kerékpáros közlekedés.  

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. 

Jegyvásárlás. 

Német városok nevezetességei ( pl. Potzdam). 

Útbaigazítás, tájékozódás az utcán , út az iskolába. 

Jogosítványszerzés. 

Közlekedési dugóban. 

Utazási előkészületek. 

Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai.  

 

            Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 
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9. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

Számítógépes tevékenységek. 

Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok: 

Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése 

10. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (menetjegy), pénzváltás. 

               Kapcsolódási pontok: 

              Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek. 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 13 

2. Ember és társadalom 13 

3.Környezetünk  14 

4.Az iskola 14 

5.A munka világa 9 

6.Életmód 14 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 13 

8.Utazás, turizmus 14 

9.Tudomány és technika 13 

10. Gazdaság és pénzügyek 13 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

14 
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Összesen: 144 

 

 

Fogalomkörök a 8. évfolyamon 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 igepárok liegen/legen, ste-

hen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den Tisch. 

 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és rend-

hagyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich ging in 

die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 múltidejűség (2) Modalverben im Präte-

ritum (konnte, wollte, 

musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  gehören + D. (<>gehö-

ren zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine Ga-

rage.) 

Térbeli viszonyok    

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli viszonyok    
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  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren wir nach Ber-

lin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Ich habe zwei Stunden wöchent-

lich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der Kondito-

rei. Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße links. 

 határozatlan meny-

nyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch. 

Sie hat einen reichen Mann gehei-

ratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, wie mein Bru-

der. 

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Was für ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? – 

Den deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 
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 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu Hause. 

Er hätte gern ein Auto. 

Könntest du mir helfen? 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses Ange-

bot. 

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß entlang. 

Logikai viszonyok    

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute sehr 

viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók (ent-

weder-oder, weder-

noch, sowohl-als auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er ar-

beiten. Er ist böse, weil  es immer 

regnet. Er meint, daß es nicht 

stimmt. Er fragt, ob es stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch ein 

Tier. 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti a gazdagodó nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 
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Egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatokat old 

meg. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó 

tanári utasításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és 

kijelentéseket. 

Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult 

szavakat, szó- és beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a 

szövegek témájára, tartalmára. 

Követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetét. 

Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva. 

Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető 

stratégiát. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott 

célnyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka 

megszervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus 

szövegek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés 

levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan; 

A szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével. 

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a 

célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve 
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beszélnek. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, multimédiás anyagok, a 

korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, lehetőség esetén a 

célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, 

begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban szá-

mára ismert témákról, egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál. 

Kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, 

válaszol a hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet 

folytat. 

A tanuló megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon 

történő használata útján. 

Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, 

hogy megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét. 

Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő 

kiejtésre, intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése egyre 

bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi 
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eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások 

megfogalmazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás 

strukturált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal). 

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel. 

Beszélgetés során megértés hiányában ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés 

alkalmazása, ill. szükség esetén saját a mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, 

pontosítása a kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 

alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való 

reagálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, 

felszólítások, kérések, információ hiányán illetve különbözőségén, véleménykülönbségen 

alapuló szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló felkészülés után rövid szövegeket 

mond. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal rövi-

den, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről. 

Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A tanuló elmesél rövid, egyszerű történetet. Egyszerű állításokat, ösz-

szehasonlítást, magyarázatot, indoklást fogalmaz meg. 

A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat 

használ. 
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Lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, 

egyszerű cselekvéseket, történéseket, és fejez ki ok-okozati 

összefüggéseket. 

Képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 

Beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, 

intonációt és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása 

ismert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi 

normához közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka 

bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti egyszerű olvasott szövegek 

lényegét, fő tartalmát. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket. 

Megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi 

szövegekben. 

Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek 
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lényegét, kiszűri a szövegekből az alapvető információkat. 

A tanuló elvégez az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat. 

Képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek 

megértéséhez, értelmezéséhez. 

Növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról. 

Fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, 

művészeti alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. le-

írás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról. 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése. 

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek 

olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszö-

vegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírá-

sok, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló ismert témáról rövid, egyszerű 

mondatokat ír. Mintát követve különböző műfajú és életkorának 

megfelelő témájú szövegeket alkot. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról. Használja az írást a kommunikáció 

eszközeként egyszerű interakciókban. 
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Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban. 

Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az 

őt érdeklő, ismert témákról. 

Felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti 

és stílusjegyeit. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével 

kapcsolatos témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, 

párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes 

tartalmakkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, 

dalszöveg, rapszöveg írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 

létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMSben hasz-

nált emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, 

blogbejegyzés. 

 

 

9–10. évfolyam 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia 

és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a 

tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is 

szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és 

tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában 
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megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és 

nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során 

valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, 

amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a szakmai pályafutás során is 

az eligazodásban és a boldogulásban. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála harmadik szintjére, azaz a B1 tudásszintre, ami az önálló 

nyelvhasználat első szintje. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs 

technológiák használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás 

lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak 

figyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi 

kreativitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében 

meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós 

formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a 

tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot 

szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

9.évfolyam 

Témakörök a 9. évfolyamon 

Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál. 

 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

1. Ember és társadalom  

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

 

2. Környezetünk 
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Az otthon: vidék kontra város. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

A városi és a falusi élet előnyei és hátrányai, tevékenységek a tanyán. 

Élethelyzetek szembeállítása. 

Állattartás a lakóházban, az állatok gondozása, virtuális állattartás. 

Időjárási viszonyok, időjárási jelenségek jellemzése. 

Időjárás, évszakok. 

 

3. Az iskola 

Nyelvtanulás külföldön, utazási előkészületek. 

Tippek a nyelvtanuláshoz. 

Iskolai hagyományok. 

Az iskola helyiségei.   

Iskolatípusok.  

Az osztályzás előnyei és hátrányai. 

Tanulás külföldön. 

Külföldi és hazai iskolák összehasonlítása. 

Egy iskola bemutatása.  

Iskolatípusok összehasonlítása. 

Az álomiskola bemutatása. 

 

4. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Női ill. férfi foglalkozások. 

Álláshirdetések. 

Diákmunka. 

Álláspályázat.  

Motivációs levél. 

Pályaválasztás. 

Beszámoló munkatapasztalatokról. 
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Munkakör leírása, jellemzése. 

 

5. Életmód 
Betegségek, baleset, sérülések.  

Orvosi vizsgálat - gyógykezelés (orvosnál).  

Testrészek. 

Tünetek, panaszok, fájdalmak 

Kórház 

A nevetés mint gyógyszer 

Kórházi tevékenységek  

Beszámolás eseményekről 

Étkezési- és életmódszokások.  

Egészséges ill. egészségtelen életmód. 

            

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

Sportágak, sporteszközök.  

Sportkarrierek. 

Sportolás, sportok, sporttevékenység. 

Szurkolás. 

Sportműsorok tv-ben. 

Női futball. 

Egy sportoló élete. 

Extrém sportok és sportolók. 

Rekordok és sportolók.  

    

7. Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok.  

Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás, ifjúsági szállás. 

Szállásfoglalás. 

Nyaralás, utazás a szülőkkel vagy nélkülük. 
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Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 18 

2.Környezetünk  19 

3.Az iskola 18 

4.A munka világa 19 

5.Életmód 19 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 18 

7.Utazás, turizmus 19 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 

 

Fogalomkörök a 9. évfolyamon 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Szenvedő szerkezet  Passiv im Präsens, 

Präteritum, Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit Modalver-

ben 

Sie werden am Flughafen ab-

geholt. Es wurde schon längst 

erledigt. Sind die Gäste schon 

eingeladen worden? 

Das Fenster ist geöffnet. 

Das Auto kann nicht repariert 

werden. 
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 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen liefern. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  sollen 

 

Du könntest/müsstest das viel 

schneller machen. 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn anrufen. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 

 

 

 Temporalsatz (als, 

wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, da-

mit) 

zu + Infinitiv szerke-

zetek 

Wenn er zu Hause ist, sieht er 

immer nur fern. Als er jung 

war, fuhr er öfter ins Ausland.  

Sie steht früh auf, um für das 

Wochenende einzukaufen. 

Vergiss nicht, mich anzuru-

fen. 

Függő beszéd  jelen időben 

(Präsens) 

Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Aufgabe schwer 

war, konnten viele sie richtig 

lösen. 

 

 Kölcsönös névmások (mit)einander Sie helfen einander. 

 Relativsatz/Relativprono-

men 

der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wes-

sen 

wo 

Er ist der Mann, der gestern 

gekommen ist/dessen Auto 

gestohlen wurde. 

Ich weiß nicht, wer die Frau 

ist. 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 
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Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizo-

nyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-

rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-

veinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-

lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy elő-

adás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felisme-

rése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak kikövet-

keztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség esetén ösz-

szefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, rek-

lámok, dalok, videók. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az isko-

lával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 
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Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-

könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy magya-

rázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, bol-

dogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 

hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk beszer-

zése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, pos-

tán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség igénybevéte-

lével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 

elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
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Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 

ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, in-

terjúk, viták. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincs-

beli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 

lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetek-

ben a mondanivaló kifejezésére. 
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A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazá-

sával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 

témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 

szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érvelő 

szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés so-

rán. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövet-

keztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 
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beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoz-

nak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 

véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló elemek 

lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
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Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben meg-

szólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák. 

 

10.évfolyam 

 

Témakörök a 10. évfolyamon 

 

Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál 

 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Ember és társadalom  

Személyleírás, jellemvonások.  

Barátságok, szerelem.  

Emberek külső és belső tulajdonságainak bemutatása. 

A családban betöltött szerepek. 

A szülő-gyerek kapcsolat, kapcsolat a testvérrel, nagyszülővel. 
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Feszültségek a családban, generációs konfliktusok és kezelésük. 

Családi ünnepek, nagykorúság, az első iskolai nap hagyományai. 

Nemzeti ünnepek hazánkban és a német nyelvterületen, ünnepek, a karácsonyi és szilveszteri hagyomá-

nyok. 

Ünnepi szokások, az ünnepek előkészítése. 

Fesztiválok. 

 

2. Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi.  

Felsőoktatás. 

Tanulási szokások. 

Ötletek a tanuláshoz. 

Készülés az érettségire, vizsgastressz.  

A magyar, ill. német/osztrák érettségi hagyományok. 

A pályaválasztás, tanulmányok, a felsőoktatási intézmények, foglalkozások, pályaképek. 

 

3. Környezetünk 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság. 

Környezetvédelmi akciók Németországban. 

Környezetvédelmi projektekben való részvétel, ill. azok szervezése 

Közlekedés autóval. 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

        

4. A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

5. Életmód 

Vásárlás, szolgáltatások.  

Közlekedés autóval. 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban.  

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

A fiatalok médiahasználata. 

Élet a médiával és anélkül. 
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Televízió-nézési szokások, filmek. 

Beszámoló a saját médiahasználatról. 

Az egyes médiák előnyei és hátrányai, filmajánlás, történetek összefoglalása. 

 

             Kapcsolódási pontok: 

 Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása,  

 Ének-zene: klasszikus zene, pop- zene. 

7. Tudomány és technika 

Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok.  

Az autó részei. 

Szolgáltatások, háztartási gépek, használati utasítás. 

A háztartási eszközök használata. 

A computer részei, számítógépes tevékenységek,  

A  találmányok szerepe. 

Közlekedés autóval, az autó részei 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

 

            Kapcsolódási pontok: 

       Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika:  

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

8. Gazdaság és pénzügyek 

A pénz mint fizetőeszköz. 

Családi kassza: kiadások, bevételek.  

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).  

Folyószámla.  

Fogyasztás, reklámok. 

Tanácsok a vásárláshoz, vásárlás az interneten, a jövő áruháza. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 17 

2. Az iskola 16 
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3.Környezetünk  17 

4.A munka világa 16 

5.Életmód 16 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 16 

7.Tudomány és technika 16 

8. Gazdaság és pénzügyek 16 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 

 

Fogalomkörök a  10. évfolyamon 

 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 múlt idő Plusquamperfekt Er hatte alles gemacht, als wir an-

kamen. 

 műveltetés lassen ( Präteritum) 

 

Wir  ließen unsere Nähmaschine 

reparieren. 

 feltételesség óhajtó mondat Wenn Sie doch helfen könnten! 

  feltételes múlt Ich hätte das nie gedacht. 

Es |wäre schön gewesen, wenn… 

Modalitás    
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  haben+zu,  

sein + zu 

 

Sie haben das Formular zu unter-

schreiben. Das ist kaum zu glau-

ben. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Adjektivdeklination -  

 

 

 Főnévvé vált 

melléknevek  

Melléknévi igenév 

 

 

 Wir haben alle Verwandten ein-

geladen. 

ein gedeckter Tisch, die fehlende 

Seite 

Logikai viszonyok 

 

   

 alárendelések 

 

Temporalsatz (bevor, 

nachdem, bis, sobald, 

solange) 

 

anstatt dass/anstatt zu 

ohne dass/ohne zu 

Sie ging weg, bevor der Film zu 

Ende ging. 

 

 

Sie antwortet, anstatt die Sache zu 

überlegen.  

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

   

  kötőszók 

 

névmások 

 

da 

 

derjenige/diejenige 

 

einer/eines/eines 

Da er krank war, konnte er nicht 

mitspielen. 

Sie war diejenige, die uns immer 

helfen konnte. 

Es ist eines des besten Autos. 

Vonzatos igék, 

vonzatos mellék-

nevek 

 pl profitieren von, 

stolz auf 

 

 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizo-

nyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-

rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-

veinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-

lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az isko-

lával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-

könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 
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Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és tartalmának 

megtervezése, és szükség esetén annak tudatos módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos 

kifejtése. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 
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Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 

témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenete lényegének megértése. 

Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 
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illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét 

információkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 
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ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; 

személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; 

tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, 

illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 
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tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

11–12. évfolyam 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 

gimnáziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, 

hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek 

köszönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi 

évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni 

abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban 

meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás 

során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a 

tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek 

lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik 

vagy munkájuk során egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik 

szerint a középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat 

érdeklő tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák 

használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 
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felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával 

és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

11.évfolyam 

Ajánlott témakörök a 11. évfolyamon  

Óraszám: 144 óra/ év, 4 óra/hét  

 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Az élet stációi. 

Egy patchwork, ill. egy modern (mini)család működése.. 

Nemi szerepek a családban, szerepcsere 

Nemi szerepek klisé-képei. 

Otthon maradni vagy elköltözni.  

Generációs konfliktusok, a fiatalok értéknormái. 

Tendenciák. 

 

2. Ember és társadalom 

Ruhadarabok, öltözködési stílusok, márkatudatosság, ill. iskolai egyenruha. 

Farmer előállítása, Levi Strauss. 

A reklám jelentősége, hatása és jellemzői. 

A német nyelvi országok kliséi. 

A német fiatalok idegen szemmel nézve. 

Egy német cserediák hazánkban, magyar hagyományok. 

 

3. Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város. 

Növények és állatok a környezetünkben. 
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Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Időjárási viszonyok. 

Lakberendezési bútorok, tárgyak. 

Intelligens ház. 

Az ideális város, a jövő városa. 

Egy város életminősége. 

Utópisztikus jövőkép, környezeti ártalmak. 

Egy év a környezetünkért. 

 

4. Az iskola 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka., Németországban egy tanév külföldiként. 

Iskolai hagyományok. 

Élethosszig tartó tanulás. 

A német, ill. a magyar iskolarendszer. 

Az ideális tanár tulajdonságai. 

Az egyetemista hétköznapja, egyetemi szakok, pályaválasztás. 

Diákmunkák, foglalkozások, a munka jövője. 

 

5. A munka világa 

Nyári munkavállalás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

6. Életmód 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Extrém sportok. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

8. Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok.  

Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás. 

9. Gazdaság és pénzügyek 
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Családi kassza: kiadások, bevételek. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 17 

2. Környezetünk 17 

3. Az iskola 16 

4.A munka világa 16 

5.Életmód 16 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 16 

7.Utazás, turizmus 16 

8. Gazdaság és pénzügyek 16 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 

 

 

Fogalomkörök a 11. évfolyamon  

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 
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 Műveltetés Lassen (Präsens, Präte-

ritum) 

Wir lassen / ließen unsere Nähma-

schine reparieren. 

 Szenvedő szerke-

zet 

Vorgangspassiv: 

Präsens,Präteritum, 

Perfekt 

 

Zustandspassiv: 

Präsens 

Sie werden am Flughafen abge-

holt. 

Der Text wurde lange übersetzt. 

Das Auto ist repariert worden. 

Die Tür ist geöffnet. 

 Passzív körülírása Sich lassen + Infinitiv Die Aufgabe lässt sich leicht lösen. 

 Régmúlt Plusquamperfekt Nachdem er den Text übersetzt 

hatte, stellte er den Computer ab. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Folyamatos mel-

léknévi igenév 

Partizip Präsens Die spielenden Kinder waren sehr 

laut. 

 Befejezett mellék-

névi igenév 

Partizip Perfekt Die Gäste setzten sich an den 

schön gedeckten Tisch. 

 Főnévként használt 

melléknevek 

 Die Zahl der Studierenden wächst. 

Modalitás    

  Vorgangspassiv mit 

Modalverben 

Die Aufgabe kann gemacht wer-

den. 

  Sein + zu + Inf. Die Regeln sind einzuhalten. 

  Haben + zu+ Inf. Sie haben dreimal die grüne Taste 

zu drücken. 

Esetviszonyok    

 Szórend Wortfolge mit Dativ / 

Akkusativ 

Mein Freund hat mir ein Handy ge-

kauft. 

Mein Freund hat es mir gekauft. 

 Melléknévi vonza-

tok 

 Mein Vater ist stolz auf mich. 

Fabian ist der Mutter ähnlich. 
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Logikai viszonyok Alárendelések Subjektsatz 

Objektsatz 

 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz um+zu+Infi-

nitiv / damit 

 

Es ist schön, hier zu sein. 

Ich habe angefangen, Aerobic zu 

machen. 

Als ich jung war, konnte ich noch 

viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe ich 

ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um 

den neuen Film anzuschauen. 

Ich koche dir Tee, damit es dir bes-

ser geht. 

 Feltételes múlt Konjunktiv I 

I Vergangenheit 

Wenn du mich angerufen hättest, 

hätte ich dich besucht. 

 Feltételesség Konditionalsatz (ohne 

wenn) 

Wunschsatz 

Hätte ich doch mehr Zeit,  würde 

ich dir mehr helfen. 

Wenn ich doch mehr Zeit hätte! 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

Obwohl 

 

Trotzdem 

 

Während 

 

 

Je desto 

 

Bis 

 

Solange 

 

Nachdem 

 

 

Bevor 

 

Anstatt dass / anstatt zu  

 

 

Da 

 

 

Ohne dass / ohne zu 

 

Als ob 

 

Er kauft ein teures Handy, obwohl 

er wenig Geld hat. 

Er hat Schulden, trotzdem kauft er 

ein neues Handy. 

Während die Mutter das Abendes-

sen kocht, spielen die Kinder. 

Je wärmer es ist, desto besser geht 

es mir. 

Bis der Film beginnt, können wir 

noch einen Tee trinken. 

Solange ich Klavier übe, kannst du 

meinen PC benutzen. 

Nachdem wir ihr die Wahrheit ge-

sagt hatten, waren wir erleichtert. 

Bevor wir mit dem Fußballspiel 

beginnen, machen wir Gymnastik. 

Die Großmutter hilft uns, anstatt 

dass wir ihr helfen. / Du gehst ins 

Kino, anstatt zu lernen. 

Da am Bahnhof gebaut wird, müs-

sen wir einen Umweg machen. 

 

Er ging auf die Party, ohne dass es 

ihm seine Eltern erlaubt hatten. / 

Er ging weg, ohne ein Wort zu sa-

gen. 

Sie tut ganz so, als ob wir den Feh-

ler gemacht hätten. 
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 Névmások  

Derjenige, diejenige, 

dasjenige 

 

Einer, eine, eines der 

… 

einander 

Relativpronomen: wo, 

wer, wen, wem, wes-

sen 

Reziprokpronomen: 

einander 

 

Er ist derjenige, der mir immer ge-

holfen hat. 

 

 

Einer der schönsten Tage meines 

Lebens war diese Wanderung. 

Die Leute wünschen einander ein  

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a szá-

mára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag las-

san és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 

részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megér-

tése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjele-

netekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez kapcso-

lódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 
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Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének meg-

értése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az ese-

mények közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló is-

meretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének kikövetkez-

tetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet leg-

több helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommuniká-

ciós helyzethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe tar-

tozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal tör-

ténő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggoda-

lom, öröm. 
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Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságok-

kal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamá-

ció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása 

orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, be-

szélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfe-

lelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 

elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 
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Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni 

a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítség-

ével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris össze-

kapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begya-

korolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érvelés-

sor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, 

versek, rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segít-

ségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszű-

rése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegek-

ben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 

írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés 

alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek 

egyszerű irodalmi szövegek. 
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Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz is-

mert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és vé-

leményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletei-

ről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és 

elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről írás-

beli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, il-

letve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témá-

ban, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolat-

ban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rá-

kérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 
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Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-

szólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paródia 

írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rig-

musok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

Témakörök a 12. évfolyamon 

Óraszám: 128 óra/ év, 4 óra/hét 

 

A 12. évfolyam javasoljuk az eddigi témakörök átismétlését is, érettségire felkészítés esetén. 

 

1. Ember és társadalom  

Ismerkedés, házasság.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Konfliktusok és kezelésük.  

2. Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei. 

Állattartás. 

3. A munka világa 
Pályaválasztás, továbbtanulás. 

4. Életmód 



 

1270 

 

Vásárlás. 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban.  

Egészséges életmód, betegségek, tünetek, népi gyógymódok. 

A stressz oka, és a stressz leküzdése. 

Cukorbetegség. 

Legális és illegális drogok. 

Az egészséges táplálkozás szabályai. 

Táplálkozási szokások. 

A magyar konyha. 

Híres ételek. 

 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Koncertek. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Sportágak összehasonlítása. 

Trendsportok. 

Szabadidős stressz. 

Szabadidős tevékenységek. 

A kedvenc olvasmány. 

A zene hatása. 

Hangszerek, zenetanulás. 

Társasjátékok leírása. 

Játékszabályok. 

 

6. Utazás, turizmus 

Nemzetközi fesztiválok. 

Európa. 

Európai Unió. 

A haza fogalma. 

Külföldön tanulni. 

A magyar történelem.  

Magyar nevezetességek. 

A tömegturizmus problémái. 
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Az idegenforgalom hatásai. 

Utazási trendek. 

Utazás a jövőbe. 

Az alternatív utazás lehetőségei. 

Üdülőhelyek Németországban. 

 

7. Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Közösségi háló. 

Virtuális barátság a tanárral. 

Technikai eszközök a jövő iskolájában. 

A fiatalok médiahasználata. 

Szép új világunk. 

Rendelés a jövőben. 

Technikai fejlődés a jövőben. 

Fiatal kutatók. 

Intelligens hátizsák. 

Gyermekegyetem. 

A tudomány szerepe. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 17 

2. Környezetünk 18 

3.A munka világa 13 

4.Életmód 17 

5.Szabadidő, művelődés, szórakozás 17 

6.Utazás, turizmus 17 

7. Tudomány és technika 17 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

12 
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és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 128 

 

Fogalomkörök a 12. évfolyam  

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 Jövő idővel véleke-

dés kifejezése 

Futur als Vermutung 

 

Das wird nicht funktionieren. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 Befejezett jövő Futur 2 Unsere Umwelt wird sich durch 

den Treibhauseffekt stark verän-

dert haben.  

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 Törtszámok Bruchzahlen Ein Siebtel meiner Bücher habe ich 

noch nicht gelesen. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Értelmező jelző Apposition Vanessa arbeitet im Hotel Palace, 

einem Vier-Sterne-Hotel. 

 Jövő idejű mellék-

névi igenév 

Gerundivum Die zu verarbeitende Baumwolle 

wird hin-und hertransportiert. 

 Melléknévi igene-

vek bővített jelzős 

szerkezetekben 

 Es gibt viele von der Schule orga-

nisierte  Ausflüge. 

Modalitás    

 Módbeli segédigék 

befejezett múlt idő-

ben 

Modalverben im Per-

fekt 

Ich habe sogar einen Freund mit-

bringen können. 
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 Szenvedő szerke-

zet módbeli segéd-

igével, feltételes 

módban jelen idő-

ben 

Passiv mit Modalvar-

ben im Konjunktiv II 

Präsens 

Lebensbereiche sollten möglichst 

voneinander getrennt werden. 

 Módbeli segédigék 

feltételes módú, 

múlt idejű monda-

tokban  

Konjunktiv II Ver-

gangenheit mit Mo-

dalverben 

Es ging Lisa so schlecht, dass sie 

eigentlich schon fast im Koma 

hätte liegen müssen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht mitzukom-

men. 

 Segédigék másod-

lagos jelentése 

Subjektive Bedeutung 

der Modalverben 

In einigen Jahren dürften alle Leute 

Armbanduhren mit Internetzugang 

haben. 

 Erős igék feltételes 

módú jelen időben 

Konjunktiv II Gegen-

wart 

In meiner Traumstadt gäbe es viele 

Sportplätze.  

Esetviszonyok Elöljárószók birto-

kos esettel 

Genitiv: dank / infolge Dank deiner Hilfe bin ich mit der 

Arbeit rechtzeitig fertig geworden. 

Infolge des Klimawandels sterben 

viele Arten aus. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

 

 

 

 

Igevonzat 

Temporalsatz: sooft / 

sobald 

 

 

Zwar …. Aber  

 

 

Rektion der Verben 

Sooft das Telefon klingelt, wird der 

Hund nervös. 

Ich rufe dich an, sobald ich nach 

Hause komme. 

Zwar muss Leonard viel im Haus-

halt machen, aber er genießt seine 

Freiheit. 

Er wird bald über mehr Kraft ver-

fügen. 

Függő beszéd  Indirekte Rede Perfekt Oma hat am Telefon ständig er-

zählt, früher sei Holland ein Land 

und kein Meer gewesen. 

Indulatszók  Interjektion Uff! Endlich Mittagszeit! 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert 

témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadásokból, 

amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő témáról 

szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, ha 

normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet, 

illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és 

a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és 

részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megértése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos 

előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú 

bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard dialek-

tus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, beszél-

getőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rá-

diós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos 
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szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcso-

latos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társal-

gás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi uta-

zás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési kör-

ének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. 

család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fokozata-

inak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyze-

tekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználat-

ban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommu-

nikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezése, 

fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos témák 

körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelentőségének 

kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok értéke-

lése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, információ-

csere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos megfogalma-

zása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner vélemény-

ének kikérése. 
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Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való 

beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a be-

szélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, hatékony 

jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg megfogal-

mazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, uta-

sítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, ál-

mait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 
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El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud nyil-

vánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása az ér-

deklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint a 

hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témakifejtés (gondo-

latok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal, 

érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb 

általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek vélemé-

nyeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása 

körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szempontokra, 

a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 
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Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános vi-

ták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez, 

tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek meg-

találása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szöve-

geknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, nézőpontjá-

nak megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és rész-

információinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a lényeg 

megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és figyelmezte-

tések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és cé-

loknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meghatározása 

és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és be-

számolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből 

való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  
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Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyo-

mányos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, interne-

tes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szöve-

gek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő 

szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, érdeklő-

dési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcso-

latos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek feljegy-

zése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és az érté-

kelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő feljegyzé-

sek/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes jelentőségé-

nek kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 
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Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák előnye-

inek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk és 

érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb meg-

értés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stíluselemei-

nek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre használt kri-

tériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügy-

intézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektro-

nikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzene-

tek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodá-

sok, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek 

számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi 

vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg 

tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon 

olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik fél-

nek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. 

Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mon-

dani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, ame-

lyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a 

kortárs irodalmi prózai szövegeket. 
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Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák 

széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. 

 

 

 

Függelék 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszkö-

zöket valamint a hozzájuk tartozó német nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten 

lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi 

szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

1. Cselekvés, történés, létezés  

2. Birtoklás  

3. Térbeli viszonyok 

4. Időbeli viszonyok 

5. Mennyiségi viszonyok 

6. Minőségi viszonyok 

7. Logikai viszonyok 
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Német nyelv 

 

Kommunikációs eszközök A1 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche Weih-

nachten. 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  
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Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

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

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

 

Kommunikációs eszközök A2 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung! 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

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

Weihnachten. 
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Személyes levélben megszólítás, elköszö-

nés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüße 

 

2. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazának az elismerése és el nem is-

merése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

 

3. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

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

 

5. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 
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Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

 

Kommunikációs eszközök B1- 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung… 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

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

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Személyes levélben megszólítás, elköszö-

nés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüße 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

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

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 
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Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Valaki igazának az elismerése és el nem is-

merése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika Toll! Echt! Blödsinn! 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Eesemények leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hochgestie-

gen, und zum Schluss haben wir die Burg besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 
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Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

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

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch 

einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

 

 

 

 

Kommunikációs eszközök B1 

 

 

1. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung… 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vor-

stellen. 
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Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

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

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, elköszö-

nés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen 

haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

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

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 
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Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazának az elismerése és el nem is-

merése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht früher 

kommen?! 

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hochgestie-

gen, und zum Schluss haben wir die Burg besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. 

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) daran, dass (ob)……… 
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5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

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

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch 

einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, 

lezárás 

Dabei fällt mir ein, …..  Darf ich hier hinzufügen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

 

 

 

MELLÉKLET 

 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető fordulatait, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud mutatni máso-
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kat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, dolgokra vo-

natkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik 

személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondato-

kat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, ame-

lyek személyére, családjára, közvetlen környeze-

tére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a part-

ner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és meg-

válaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal 

le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes 

adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egysze-

rűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és mó-

dosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid 

üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány 

egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mon-

datfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely 

bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó sza-

vakból és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 

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

információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben képes 

úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi dolgok-

ról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a köz-

vetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük törté-

netek lényegét. A kért információt ki tudja ke-

resni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókin-

cset, ha számára ismert dologról van szó. Megérti 

a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelenté-

sek, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi té-

máról szóló beszélgetésben, amely ismert tevé-

kenységhez kapcsolódó közvetlen információ-

cserét igényel. Megérteti magát a társasági be-

szélgetésben. Röviden le tudja írni például a csa-

ládját, lakóhelyét, tanulmányait.  
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Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra re-

agál. Képes jelezni, mikor követi a kommuniká-

ciót, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját 

maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet 

tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, 

de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat. 

Szókincse elegendő az alapvető kommunikációs 

szükségletek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb informáci-

óit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola, sza-

badidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás során adódik. 

Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le 

tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg 

tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a ben-

nük lévő információt, amelyek hétköznapi, gya-

kori témákkal foglalkoznak. Megérti az esemé-

nyekről, érzelmekről, véleményekről szóló íráso-

kat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előfor-

duló, ismerős témáról szóló köznyelvi beszé-

det/társalgást. Megérti a legfontosabb informáci-

ókat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési kö-

réhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról 

szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és vi-

lágosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterüle-

ten utazás közben felmerülő helyzetekben, vala-

mint ismerős, mindennapi témákról adódó be-

szélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordula-

tokkal mondja el élményeit, céljait. Röviden 

megindokolja és megmagyarázza véleményét. 

Képes elmesélni egy történetet, és erről véle-

ményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció 

kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére 

ismerős vagy számára érdekes témákban. Meg 

tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 

meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével egy-

formán értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő 

szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol 

élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begya-

korolt szerkezetek és mondatfajták gyakran hasz-
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nált körét viszonylag helyesen alkalmazza. Meg-

felelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki 

tudja magát fejezni.  

 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, bele-

értve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interak-

ciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és részletes szöveget al-

kotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrá-

nyok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szö-

vegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, 

illetve a bennük rejlő információt, érvelést. Jó-

részt megérti az eseményekről, érzelmekről, vé-

leményekről szóló, irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az 

összetett érvelést, ha ezek számára nem idegen 

szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és té-

vében elhangzó, aktuális eseményekről szóló hír-

műsorok lényegét, valamint a köznyelvet hasz-

náló játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen 

vesz részt mindennapi témákat érintő, anya-

nyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban. Rész-

letesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és 

megvédi véleményét, el tud mondani egy törté-

netet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, valamint be tudja fejezni 

a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig 

elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén 

fenn tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 

megértését jelzi, illetve más személyeket is be 

tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, össze-

függő szöveget a jelenkor problémáiról és az ér-

deklődésével egybevágó témákról. Beszámol él-

ményeiről, kifejti véleményét, érvel egy állás-

pont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem 

vét félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját ké-

pes kijavítani. Általános témákban és saját érdek-

lődési területén jó szókinccsel rendelkezik ah-

hoz, hogy szabatosan fejezze ki magát.  
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Helyi tanterv  NÉMET - 1. idegen nyelv  

9-12. évfolyam  

Heti 4 óra 

 

 
A  Kölcsey Ferenc Gimnázium  

Négy évfolyamos általános tantervű „A” osztály számára  

 
A helyi tanterv a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. 

évfolyamoktól felmentő rendszerben bevezetésre.  
 
A helyi tanterv elkészítésnél a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó által készített helyi tantervi 

ajánlásait vettük át és azt igazítottuk iskolánk fent megnevezett osztályaihoz.  

 
Bevezetés: 
 
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értel-

mezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 

szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszko-

dik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismerete-

ket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelv-

használónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  
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A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 

az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során re-

ceptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerül-

hetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremt-

hetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az auto-

nóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-

lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-

teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége 

önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtanköny-

vek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségletei-

nek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 

lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 

módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és 

alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  
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A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 

világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, 

amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkom-

petencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, di-

alektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inter-

akció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezé-

sére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat ab-

ban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fon-

tos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kap-

csolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problé-

máját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel össz-

hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja 

a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
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A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák fel-

használásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-

latra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáfé-

rést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítá-

sára: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-

működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának fel-

ismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek a középiskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 

motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban 

pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hang-

súlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelé-

sére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanu-

lónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz 

való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpont-

jában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szük-

séges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. 

egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert 

így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pár-

munkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat 

olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 
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Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, a korszerű mód-

szertanna. Egy tankönyv akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni belőle. 

Tartozzon a tankönyvhöz  minél több kiegészítőanyag. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy 

a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális - 

igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

heti óraszám 4 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 

 

32 

 

éves 

óraszám 
144 144 144 128 

KER  

szint 
A2 

A2-B1 

(A2+) 
B1- B1 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  
 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kom-

petenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 
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mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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

meg. A minimálisan elérendő szintek a következők: 

 

  4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-szint-

ben nem meg-

adható 

A1 A2 B1 mínusz B1 

Második idegen 

nyelv 
– – – A1 A2 

 

 

Képzési szakaszok  

 

9–10. évfolyam 

 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nem-

zeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető.  

A 9. évfolyamon a nyelvtanítás egyik fontos feladata a különböző helyről és gyakran különböző nyelvi 

előképzettséggel rendelkező tanulók egységes nyelvi szintre hozása. 

Az előzetes tudás egyrészt nagyobb haladást tehet lehetővé, másrészt kihívás a tanárnak, hogy  

differenciált feladatokkal motiválni tudjon minden tanulót. 

A 10. évfolyam végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról 

idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző 

célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott 

kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók 

életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a 

tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanu-

lásban, a későbbi szakmai pályafutás során az eligazodásban és a boldogulásban. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az 

európai hatfokú skála második és harmadik szintjei közé, azaz egy A2-B1 közötti tudásszintre. Ez 

lehetőséget ad az intenzív készségfejlesztésre, a felzárkózásra és a nyelvi csoportok közös, de szükség 

szerint differenciált haladására és az egyéni szükségletek figyelembevételére is. Megfelelő alapul 

szolgál emellett ahhoz, hogy a továbbiakban minden tanuló eljusson a gimnáziumi tanulmányok végén 

minimumként előírt B1 szintre. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 
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használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is 

segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe 

kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a 

kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó 

órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajel-

zések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, si-

keres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

9. évfolyam 

 

Témakörök a 9. évfolyam számára 

Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek. 

   Kapcsolódási pontok: 

               Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

    Etika: önismeret 

2. Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.  

Konfliktusok és kezelésük.  

            Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke.  

Tájékozódás a városban. 

Útbaigazítás, tájékozódás a térképen. 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés.  

Időjárás, évszakok. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 
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Földrajz: településtípusok. 

4. Az iskola 

Tantárgyak..  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Tanórai tevékenységek.  

Iskolai élet. 

         Kapcsolódási pontok: 

        Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

        élethosszig tartó tanulás. 

5. A munka világa 

Foglalkozások.  

Diákmunka.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6. Életmód 

Ételek, kedvenc ételek.  

Élelmiszerek, ételek, ételkülönlegességek, étkezési szokások nálunk és a célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz. 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Napirend, napszakok. 

Szabadidős elfoglaltságok. 

Sport és sportágak. 

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.) 

Hobbik. 

            Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

 

8. Utazás, Turizmus 

Kempingezés, kellékek, szolgáltatások a kempingben 

Szobatípusok, szobafoglalás 

Szállástípusok, tevékenységek, szolgáltatások 

Szálloda leírása 

Nyaralás, nyaralási preferenciák 
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Nyaralási élmények 

Vakációs tervek, vágyak 

Beszámoló a szünidőről  

Menetjegyvásárlás, információkérés 

Berlin, Németország, Magyarország nevezetességei. 

 

 Kapcsolódási pontok:  

            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

 

9. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások.  

Zsebpénz. 

Ruhák, ruhavásárlás, ruhák jellemzése, műszaki és egyéb cikkek. 

Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 14 

2. Ember és társadalom 15 

3.Környezetünk  15 

4.Az iskola 14 

5.A munka világa 13 

6.Életmód 15 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

8.Utazás, turizmus 16 

9. Gazdaság és pénzügyek 13 

Szabadon felhasználható: 14 
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 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 144 

 

Fogalomkörök a 9. évfolyam számára 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-

wechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és rend-

hagyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich ging in 

die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs besu-

chen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 
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  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der Vater 

von Peter! 

Térbeli viszonyok    

 irányok, helymeg-

határozás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im Kino. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Diesen Montag geht es nicht. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott mennyi-

ség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan meny-

nyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. Ich brauche mehr Geld/meh-

rere Bücher. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 
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 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Ten-

nis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt! 

Esetviszonyok 

 

   

 

 

 Nominativ,  Akkusativ 

Dativ   

  

Präpositionen mit dem 

Akkusativ (für) 

Präpositionen mit dem 

Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Karte. 

 Ich brauche das Zimmer für einen 

Tag. 

 

Ich komme mit meiner Freundin 

Logikai viszonyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? Wo-

her? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások (Nomi-

nativ, Akkusativ, 

Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in Berlin. 

Er lebt in Ungarn, aber er spricht 

kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

Egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatokat old meg. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári uta-

sításokat. 
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Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelenté-

seket. 

Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, 

szó- és beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témá-

jára, tartalmára.  

Követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetét. 

Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert téma-

körökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést se-

gítő, változatos feladatokra támaszkodva. 

Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, esz-

közhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemu-

tatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a 

témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

A szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok 

segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése a 

tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normá-

nak megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség 

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, multimédiás anyagok, a korosztály-

nak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, lehetőség esetén a célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.  

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál. 
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A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban szá-

mára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-

fordulatokkal kommunikál. 

Kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat. 

A tanuló megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő 

használata útján. 

Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét.  

Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, 

intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése egyre bővülő szó-

kinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve 

az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, előre 

látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi 

beszélőkkel.  

Beszélgetés során megértés hiányában ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalmazása, ill. 

szükség esetén saját a mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a kommunikáció fenn-

tartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása 

(pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való reagálás 

egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások, 

kérések, információ hiányán illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz a tanuló felkészülés után rövid szövegeket mond. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, 

összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről.  

Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A tanuló elmesél rövid, egyszerű történetet. Egyszerű állításokat, összeha-

sonlítást, magyarázatot, indoklást fogalmaz meg. 

A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ. 

Lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű 

cselekvéseket, történéseket, és fejez ki ok-okozati összefüggéseket. 

Képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 

Beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt 

és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témák-

ról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetek-

kel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egy-

szerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kife-

jezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát készítése, 

kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához köze-

lítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása), elő-

adás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 
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Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

fő tartalmát. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket.  

Megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben. 

Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, ki-

szűri a szövegekből az alapvető információkat.  

A tanuló elvégez az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat.  

Képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek meg-

értéséhez, értelmezéséhez. 

Növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról. 

Fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. le-

írás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról. 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és 

menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszöve-

gek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyo-

mányos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üze-

netek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat 

ír. Mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú szö-

vegeket alkot. 
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A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról. Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű inter-

akciókban. 

Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorok-

ban. 

Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt ér-

deklő, ismert témákról. 

Felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stí-

lusjegyeit. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témák-

ról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal való 

megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rapszöveg írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű létrehozása 

során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-ben hasz-

nált emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, blogbejegyzés. 

 

10.évfolyam 

 

Témakörök  a 10. évfolyam számára 

Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerked-

nek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 
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Családtagok életének fontos állomásai 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

2. Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése. 

Kapcsolat generációk között. 

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban 

          Kapcsolódási pontok: 

         Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés 

3. Környezetünk 

Lakótársak.  

Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban. 

A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai. 

 Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én városom.. 

4. Az iskola 

Egy iskola bemutatása. 

Iskolatípusok bemutatása, összehasonlítása.  

Osztályzás, előnyei, hátrányai. 

Külföldi és hazai iskola közti különbségek.  

Az internet szerepe a tanulásban.  

Tanulás külföldön, nyelvtanulás. 

Az álomiskola bemutatása. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudás 

5. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Foglalkozások. 

Állásinterjú. 

Női ill. férfi foglalkozások. 
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Álláshirdetések. 

Diákmunka. 

Álláspályázat.  

Motivációs levél. 

Pályaválasztás. 

Beszámoló munkatapasztalatokról. 

Munkakör leírása, jellemzése. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6. Életmód 

Háztartási munkák.  

Magyar ételkülönlegességek 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. 

Házibuli. 

Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

8. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, járművek, a kerékpáros közlekedés.  

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. 

Jegyvásárlás. 

Német városok nevezetességei ( pl. Potzdam) 

Útbaigazítás, tájékozódás az utcán , út az iskolába. 

Jogosítványszerzés. 

Közlekedési dugóban. 

Utazási előkészületek. 

Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai.  

Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

9. Tudomány és technika 
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A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

Számítógépes tevékenységek. 

Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok: 

Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése 

 

10. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (menetjegy), pénzváltás. 

               Kapcsolódási pontok: 

              Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 13 

2. Ember és társadalom 13 

3.Környezetünk  14 

4.Az iskola 14 

5.A munka világa 9 

6.Életmód 14 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 13 

8.Utazás, turizmus 14 

9.Tudomány és technika 13 

10. Gazdaság és pénzügyek 13 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 
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Fogalomkörök a 10. évfolyam számára 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 igepárok liegen/legen, ste-

hen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den Tisch. 

 múltidejűség (2) Modalverben im Präte-

ritum (konnte, wollte, 

musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  gehören + D. (<>gehö-

ren zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine Ga-

rage.) 

Térbeli viszonyok    

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli viszonyok    

  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren wir nach Ber-

lin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Ich habe zwei Stunden wöchent-

lich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der Kondito-

rei. Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

am vierten Oktober 
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Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße links. 

 határozatlan meny-

nyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch. 

Sie hat einen reichen Mann gehei-

ratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, wie mein Bru-

der. 

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Was für ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? – 

Den deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 

 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu Hause. 

Er hätte gern ein Auto. 

Könntest du mir helfen? 

Esetviszonyok    
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 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses Ange-

bot. 

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß entlang. 

Logikai viszonyok    

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute sehr 

viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók (ent-

weder-oder, weder-

noch, sowohl-als auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er ar-

beiten. Er ist böse, weil  es immer 

regnet. Er meint, daß es nicht 

stimmt. Er fragt, ob es stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch ein 

Tier. 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizo-

nyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-

rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-

veinek megértése két beszélő esetén. 



 

1317 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-

lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy elő-

adás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felisme-

rése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak kikövet-

keztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség esetén ösz-

szefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, rek-

lámok, dalok, videók. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az isko-

lával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-

könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 
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A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy magya-

rázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, bol-

dogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 

hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk beszer-

zése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, pos-

tán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség igénybevéte-

lével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 

elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 

ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, in-

terjúk, viták. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincs-

beli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 

lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetek-

ben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazá-

sával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 
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Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 

témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 

szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érvelő 

szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés so-

rán. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövet-

keztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoz-

nak. 
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Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 

véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló elemek 

lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben meg-

szólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
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Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák. 

 

11–12. évfolyam 

 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcs-

kompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A gimnáziumi tanul-

mányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő 

világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott téma-

körökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyel-

vek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompe-

tenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás taní-

tása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, ame-

lyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy 

munkájuk során, egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 12. évfolyamon 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során 

használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot 

szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantár-

gyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 

utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, pél-

dául a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket fel-

táró feladatokkal. 

 

11.évfolyam 

Témakörök a 11. évfolyam számára 

Óraszám: 144 óra/év, 4 óra/hét 
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A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál. 

 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Ember és társadalom  

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Nemzeti ünnepek hazánkban és a német nyelvterületen, ünnepek, a karácsonyi és szilveszteri hagyomá-

nyok. 

Ünnepi szokások, az ünnepek előkészítése. 

Fesztiválok. 

Tájékoztatás kulturális eseményekről, szolgáltatásokról. 

 

2. Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

A városi és a falusi élet előnyei és hátrányai, tevékenységek a tanyán. 

Élethelyzetek szembeállítása. 

Állattartás a lakóházban, az állatok gondozása, virtuális állattartás. 

Időjárási viszonyok, időjárási jelenségek jellemzése. 

Időjárás, évszakok. 

 

3. Az iskola 

Nyelvtanulás külföldön, utazási előkészületek 

Tippek a nyelvtanuláshoz. 

Iskolai hagyományok 

 

4. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Női ill. férfi foglalkozások. 

Álláshirdetések. 

Diákmunka. 
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Álláspályázat.  

Motivációs levél. 

Pályaválasztás. 

Beszámoló munkatapasztalatokról. 

Munkakör leírása, jellemzése. 

 

5. Életmód 
Betegségek, baleset, sérülések.  

Orvosi vizsgálat - gyógykezelés (orvosnál).  

Testrészek. 

Tünetek, panaszok, fájdalmak. 

Kórház. 

A nevetés mint gyógyszer. 

Kórházi tevékenységek.  

Beszámolás eseményekről. 

Étkezési- és életmódszokások.  

Egészséges ill. egészségtelen életmód. 

            

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

Sportágak, sporteszközök.  

Sportkarrierek. 

Sportolás, sportok, sporttevékenység. 

Szurkolás. 

Sportműsorok tv-ben. 

Női futball. 

Egy sportoló élete. 

Extrém sportok és sportolók. 

Rekordok és sportolók.  

 

 7. Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok.  
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Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás, ifjúsági szállás. 

Szállásfoglalás. 

Nyaralás, utazás a szülőkkel vagy nélkülük. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 18 

2.Környezetünk  19 

3.Az iskola 18 

4.A munka világa 19 

5.Életmód 19 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 18 

7.Utazás, turizmus 19 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

14 

Összesen: 144 

 

Fogalomkörök a 11. évfolyam számára 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 
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 Szenvedő szerkezet  Passiv im Präsens, 

Präteritum, Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit Modalver-

ben 

Sie werden am Flughafen ab-

geholt. Es wurde schon längst 

erledigt. Sind die Gäste schon 

eingeladen worden? 

Das Fenster ist geöffnet. 

Das Auto kann nicht repariert 

werden. 

 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen liefern. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  sollen 

 

Du könntest/müsstest das viel 

schneller machen. 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn anrufen. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 

 

 

 Temporalsatz (als, 

wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, da-

mit) 

zu + Infinitiv szerke-

zetek 

Wenn er zu Hause ist, sieht er 

immer nur fern. Als er jung 

war, fuhr er öfter ins Ausland.  

Sie steht früh auf, um für das 

Wochenende einzukaufen. 

Vergiss nicht, mich anzuru-

fen. 

Függő beszéd  jelen időben 

(Präsens) 

Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Aufgabe schwer 

war, konnten viele sie richtig 

lösen. 

 

 Kölcsönös névmások (mit)einander Sie helfen einander. 
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 Relativsatz/Relativprono-

men 

der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wes-

sen 

wo 

Er ist der Mann, der gestern 

gekommen ist/dessen Auto 

gestohlen wurde. 

Ich weiß nicht, wer die Frau 

ist. 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizo-

nyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-

rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-

veinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-

lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy elő-

adás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felisme-

rése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak kikövet-

keztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség esetén ösz-

szefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, rek-

lámok, dalok, videók. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az isko-

lával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-

könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy magya-

rázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, bol-

dogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 

hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk beszer-

zése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, pos-

tán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség igénybevéte-

lével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  
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Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 

elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 

ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, in-

terjúk, viták. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2+, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincs-

beli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 

lineáris összekapcsolásával. 
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Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetek-

ben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazá-

sával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 

témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 

szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érvelő 

szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 
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Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés so-

rán. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövet-

keztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2+, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoz-

nak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 

véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló elemek 

lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 
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Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben meg-

szólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák. 

 

12.évfolyam 

 

Ajánlott témakörök a 12. évfolyamon 

Óraszám: 128 óra/év, 4 óra/hét 
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A felsoroltakon kívül fontos az eddig tárgyalt témakörök átismétlése is az érettségire való felkészítés 

esetén.  

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál 

1. Ember és társadalom  

Személyleírás, jellemvonások.  

Barátságok, szerelem.  

Emberek külső és belső tulajdonságainak bemutatása. 

A családban betöltött szerepek. 

A szülő-gyerek kapcsolat, kapcsolat a testvérrel, nagyszülővel. 

Feszültségek a családban, generációs konfliktusok és kezelésük. 

 

 

2. Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi.  

Felsőoktatás. 

Tanulási szokások.  

Ötletek a tanuláshoz. 

Készülés az érettségire, vizsgastressz.  

A magyar, ill. német/osztrák érettségi hagyományok. 

A pályaválasztás, tanulmányok, a felsőoktatási intézmények, foglalkozások, pályaképek. 

 

3. Környezetünk 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság. 

Környezetvédelmi akciók Németországban. 

Környezetvédelmi projektekben való részvétel, ill. azok szervezése. 

Közlekedés autóval. 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

        

4. A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

5. Életmód 

Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval. 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban  
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6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

A fiatalok médiahasználata. 

Élet a médiával és anélkül. 

Televízió-nézési szokások, filmek. 

Beszámoló a saját médiahasználatról. 

Az egyes médiák előnyei és hátrányai, filmajánlás, történetek összefoglalása. 

 

             Kapcsolódási pontok: 

 Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása,  

 Ének-zene: klasszikus zene, pop- zene. 

7. Tudomány és technika 

Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok.  

Az autó részei. 

Szolgáltatások, háztartási gépek, használati utasítás. 

A háztartási eszközök használata. 

A computer részei, számítógépes tevékenységek.  

A  találmányok szerepe. 

Közlekedés autóval, az autó részei. 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

 

            Kapcsolódási pontok: 

       Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika:  

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

8. Gazdaság és pénzügyek 

A pénz mint fizetőeszköz. 

Családi kassza: kiadások, bevételek.  

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).  

Folyószámla.  

Fogyasztás, reklámok. 

Tanácsok a vásárláshoz, vásárlás az interneten, a jövő áruháza. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 
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1. Ember és társadalom 15 

2. Az iskola 15 

3.Környezetünk  15 

4.A munka világa 11 

5.Életmód 15 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

7.Tudomány és technika 15 

8. Gazdaság és pénzügyek 15 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

12 

Összesen: 128 

 

 

Fogalomkörök a 12. évfolyam számára 

 

A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is érettségire való felkészítés esetén. 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 múlt idő Plusquamperfekt Er hatte alles gemacht, als wir an-

kamen. 

 műveltetés lassen ( Präteritum) 

 

Wir  ließen unsere Nähmaschine 

reparieren. 

 feltételesség óhajtó mondat Wenn Sie doch helfen könnten! 

  feltételes múlt Ich hätte das nie gedacht. 

Es |wäre schön gewesen, wenn… 
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Modalitás    

  haben+zu,  

sein + zu 

 

Sie haben das Formular zu unter-

schreiben. Das ist kaum zu glau-

ben. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Adjektivdeklination -  

 

 

 Főnévvé vált 

melléknevek  

Melléknévi igenév 

 

 

 Wir haben alle Verwandten ein-

geladen. 

ein gedeckter Tisch, die fehlende 

Seite 

Logikai viszonyok 

 

   

 alárendelések 

 

Temporalsatz (bevor, 

nachdem, bissobald, 

solange) 

 

anstatt dass/anstatt zu 

ohne dass/ohne zu 

Sie ging weg, bevor der Film zu 

Ende ging. 

 

 

Sie antwortet, anstatt die Sache zu 

überlegen.  

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

   

  kötőszók 

 

névmások 

 

da 

 

derjenige/diejenige 

 

einer/eines/eines 

Da er krank war, konnte er nicht 

mitspielen. 

Sie war diejenige, die uns immer 

helfen konnte. 

Es ist eines des besten Autos. 

Vonzatos igék, 

vonzatos mellék-

nevek 

 pl profitieren von, 

stolz auf 

 

 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 



 

1337 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a szá-

mára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag las-

san és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 

részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megér-

tése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjele-

netekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez kapcso-

lódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének meg-

értése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az ese-

mények közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló is-

meretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének kikövetkez-

tetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet leg-

több helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommuniká-

ciós helyzethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe tar-

tozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal tör-

ténő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggoda-

lom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságok-

kal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamá-

ció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása 

orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
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Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, be-

szélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfe-

lelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 

elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni 

a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítség-

ével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris össze-

kapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 
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Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begya-

korolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érvelés-

sor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, 

versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segít-

ségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszű-

rése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegek-

ben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
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A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 

írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés 

alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek 

egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz is-

mert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és vé-

leményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletei-

ről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és 

elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásaokról és véleményről írás-

beli beszámolás, valamint tvélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, il-

letve saját ötletekről. 
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Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témá-

ban, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolat-

ban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rá-

kérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-

szólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paródia 

írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 
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jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rig-

musok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

Függelék 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszkö-

zöket valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten 

lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi 

szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

7. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

8. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

9. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

10. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

11. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

12. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

8. Cselekvés, történés, létezés  

9. Birtoklás  

10. Térbeli viszonyok 

11. Időbeli viszonyok 

12. Mennyiségi viszonyok 

13. Minőségi viszonyok 

14. Logikai viszonyok 

 

Német nyelv                       Kommunikációs eszközök 9-10. évfolyam  A2 

 

6. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 
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Gatuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche 

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, elköszö-

nés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüsse 

 

7. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem is-

merése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

 

8. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mei Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 

9. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

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

 

10. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  
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Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

Kommunikációs eszközök 11-12. évfolyam  B1 

 

7. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung… 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vor-

stellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

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

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, elköszö-

nés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

 

8. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen 

haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

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

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 
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Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

9. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem is-

merése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Er ist anderer Meinung, das weiss ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht früher 

kommen?! 

 

10. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyekmegnevezése, leírása Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hochgestie-

gen, und zum Schluss haben wir die Burg besichtigt. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 
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Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiss es genau. Ich weiss nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. 

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

 

11. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

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

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

 

 

12. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch 

einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, 

lezárás 

Dabei fällt nir ein, …..  Darz ich hier hinzufügen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 
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MELLÉKLET 

 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető fordu-

latait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud mu-

tatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, 

dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű inter-

akcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat felirato-

kon, reklámokban, katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, amelyek szemé-

lyére, családjára, közvetlen környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a partner lassan, 

jól artikulálva beszél. Feltesz és megválaszol egyszerű kér-

déseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű 

fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes adatokra vo-

natkozó kérdéseket. Képes egyszerűen kommunikálni, de 

feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid üdvözletet 

megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány egyszerű, 

betanult nyelvtani szerkezetet és mondatfajtát. Rendelkezik 

alapszókinccsel, amely bizonyos konkrét szituációkra vo-

natkozó szavakból és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az 

őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kap-

csolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi hely-

zetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi vagy 

mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb 

környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek 

lényegét. A kért információt ki tudja keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha 

számára ismert dologról van szó. Megérti a rövid, vi-

lágos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gya-

kori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról 

szóló beszélgetésben, amely ismert tevékenységhez 

kapcsolódó közvetlen információcserét igényel. Meg-

érteti magát a társasági beszélgetésben. Röviden le 
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tudja írni például a családját, lakóhelyét, tanulmá-

nyait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra reagál. 

Képes jelezni, mikor követi a kommunikációt, de rit-

kán ért meg eleget ahhoz, hogy saját maga fenn tudja 

tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud 

írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, de 

még rendszeresen elkövet alapvető hibákat. Szókin-

cse elegendő az alapvető kommunikációs szükségle-

tek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb infor-

mációit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, is-

kola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás so-

rán adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó 

témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, to-

vábbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a bennük 

lévő információt, amelyek hétköznapi, gyakori té-

mákkal foglalkoznak. Megérti az eseményekről, ér-

zelmekről, véleményekről szóló írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előforduló, 

ismerős témáról szóló köznyelvi beszédet/társalgást. 

Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és 

tévéműsorokban, amelyek aktuális eseményekről, il-

letve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben vi-

szonylag lassan és világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterületen 

utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint is-

merős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben. 

Egyszerű, összefüggő fordulatokkal mondja el élmé-

nyeit, céljait. Röviden megindokolja és megmagya-

rázza véleményét. Képes elmesélni egy történetet, és 

erről véleményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció kez-

deményezésére, fenntartására és befejezésére ismerős 

vagy számára érdekes témákban. Meg tudja ismételni 

az elhangzottak egy részét, hogy meggyőződjön arról, 

beszélgetőpartnerével egyformán értelmezik-e az el-

mondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szö-

veget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol élmé-

nyeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begyakorolt 

szerkezetek és mondatfajták gyakran használt körét 

viszonylag helyesen alkalmazza. Megfelelő szókincs-

csel rendelkezik ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni. 
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B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, 

beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes 

interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és részletes 

szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges elő-

nyök és hátrányok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szöve-

gek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, illetve 

a bennük rejlő információt, érvelést. Jórészt megérti 

az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló, 

irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az össze-

tett érvelést, ha ezek számára nem idegen szakterüle-

tet érintenek. Megérti a rádióban és tévében elhangzó, 

aktuális eseményekről szóló hírműsorok lényegét, va-

lamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen vesz 

részt mindennapi témákat érintő, anyanyelvű beszé-

lőkkel folytatott társalgásban. Részletesen ki-

fejti, megindokolja, megmagyarázza és meg-

védi véleményét, el tud mondani egy történe-

tet. 
 

 
Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő idő-

pontban szólal meg, valamint be tudja fejezni a társal-

gást, ha szükséges, bár ezt nem mindig elegánsan va-

lósítja meg. Ismerős témák esetén fenn tudja tartani a 

beszélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, illetve más 

személyeket is be tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő 

szöveget a jelenkor problémáiról és az érdeklődésével 

egybevágó témákról. Beszámol élményeiről, kifejti 

véleményét, érvel egy álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem vét 

félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját képes kija-

vítani. Általános témákban és saját érdeklődési terüle-

tén jó szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan 

fejezze ki magát.  

 

 

Helyi tanterv Német célnyelv 
9-12. évfolyam 

 

A Kölcsey Ferenc Gimnázium 

Német két tanítási nyelvű osztályai számára 
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A helyi tanterv az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V.24.) OM rendelet, a 

nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, beveze-

téséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a nevelési-oktatási intézmé-

nyek működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló51/2012. 

(XII.21.) EMMI rendelet, valamint a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról és a 

kerettanterv a két tanítási nyelvű  középiskolai célnyelvi oktatáshoz szóló 4/2013 (I.11) EMMI ren-

delet  alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. évfolyamoktól felmentő rendszerben beveze-

tésre.  
 

 

Bevezetés 

 

A célnyelv oktatásának alapvető célja – a KER-rel összhangban – a tanulók célnyelvi kommunikatív 

kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefo-

nódik az általános kompetenciákkal, vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel 

és jártasságokkal, valamint a motivációval, amelyek minden tevékenységhez, így a nyelvi kommuniká-

cióhoz is elengedhetetlenek.  

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységköz-

pontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan 

fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók áll-

nak, akik a célnyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során 

receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. A tanulási folyamat szervezés-

ében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, amelyek szintén erősíthetik 

a motivációt. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi 

szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen nyelvi képzés kiemelten kezelt, speciális területe, 

ahol a célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyidejűleg történik. Ez a komplex képzési 

forma az átlagnál nagyobb terhet ró a tanulókra, ezért csak azoknak a tanulóknak javasolt, akik tudják 

vállalni az ezzel járó extra terhelést.  

Ennek a képzési formának a legfőbb célja az, hogy az általános iskolában a nyelvtanulással kapcso-

latban kialakult pozitív attitűdöt megerősítse, biztosítsa a célnyelv minél magasabb szintű elsajátítását, 

és megalapozza a további nyelvek sikeres tanulását. Ehhez szükséges a folyamatos megerősítés, a pozi-

tív tanári visszajelzés, amely fokozza a tanulók önbizalmát, így magabiztosabban vesznek részt a szóbeli 

és az írásbeli kommunikációban.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatást is a valós kommunikációs helyzeteken alapuló nyelvta-

nulás jellemzi. A tanulók fejlettségi szintjüknek, életkori sajátosságaiknak megfelelő, ugyanakkor kihí-

vást jelentő, érdekes tevékenységekben vesznek részt. A célnyelvvel minden esetben valamilyen kom-

munikációs szituációban, kontextusban találkoznak. A középiskolai nyelvoktatásban a tanár és a tanuló 

támaszkodhat az általános iskolában elsajátított nyelvtanulási készségekre és stratégiákra, amelyeket 

közösen fejlesztenek tovább. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is, fontos szerepet játszanak a szövegér-

telmezési és -alkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a nyelvtanuló észleli az írott 

vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja mint nyelvi egységet és összefüggé-

sében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban megalkotja mondandóját. 
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A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük, és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható 

ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkesztésének elveivel, hogy koherens 

nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell azokat az eszközöket és forgatókönyveket, 

amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle kommunikációs helyzetek. Fel kell ismerniük, hogy min-

den nyelvi érintkezést szabályok szőnek át, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között 

különböző alkalmakkor szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági formák, rituálék 

és a helyzetnek megfelelő hangnem használata is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladat-

végzés szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű képzésben részt vevő tanulók több közisme-

reti vagy szakmai tantárgyat célnyelven sajátítanak el, és az általános képzésben részesülő tanulóknál 

lényegesen több autentikus hangzó és írott szöveget dolgoznak fel. A tanulók az intenzíven fejlődő 

nyelvtudásuknak köszönhetően egyre összetettebb tartalmú és magasabb nyelvi szintű autentikus anya-

gokat ismernek meg, ami a célnyelv használatát élményszerűvé teszi. 

A két tanítási nyelvű oktatásban az anyanyelvi lektornak nagy szerepe van a mindennapi szóhaszná-

lat, a kommunikációs készség kialakításában, fejlesztésében. Munkája révén a tanulók nyelvhasználata 

természetessé válik, gyakorlatot szereznek az anyanyelvi beszélő megértésében és a kizárólag célnyelvi 

kommunikációban. Az anyanyelvi lektor másik feladata a kultúraközvetítés és az interkulturális kom-

petencia fejlesztése. Közreműködésével autentikus szituációk alakulnak ki az osztályteremben, a tanu-

lók kommunikációja gördülékenyebbé válik, és folyamatosan érzékelik nyelvi fejlődésüket. 

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az ide-

gen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd, ami magában fog-

lalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, valamint a kultúrák közötti kommunikáció 

iránti nyitottságot.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció kiemelt sze-

repét. A két tanítási nyelvű oktatás esetében az integráció lehetőségét növeli, hogy a tanulók néhány 

közismereti vagy szakmai tantárgyat célnyelven dolgoznak fel. Ezáltal nyilvánvalóvá válik számukra a 

nyelvórán kívüli nyelvhasználat és nyelvtudás fontossága. Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajá-

títása során építsenek meglévő ismereteikre, személyes tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a cél-

nyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, és számos területen alkalmazható.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási stratégi-

áknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat önállóan ápolják 

és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A nem két tanítási nyelvű képzésben résztvevők számára a NAT minden képzési szakaszra megha-

tározza a minden tanuló számára kötelező minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben 

részesülő tanulókkal szemben támasztott követelményekre is. A két tanítási nyelvű iskolák követelmé-

nyeit az „Irányelvek” szabályozza. 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban és az „Irányelvekben” azok 

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

követelményrendszerben mérceként használt KER határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fej-

lesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

A célnyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési 

egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az írás-

készség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák a tanulók életkori sajátosságaival 

összhangban kerültek be a kerettantervbe. 
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A NAT és az Irányelvek általános nevelési és fejlesztési célkitűzése a középiskolai tanulmányok 

befejezésének idejére a KER szerinti C1 nyelvi szint, az egyes képzési szakaszokra minimumként meg-

határozott nyelvi szintek pedig a következők.2 

 

 

 

 A B C D E F G 

1  2. évf. 4. évf. 6. évf. 8. évf. 10. évf. 12. évf. 

2 

Két taní-

tási 

nyelvű 

képzés 

KER-szint-

ben nem 

megadható 
A1 A2 B1 B2* B2** 

3 

Első ide-

gen nyelv 

(általános 

képzés 

esetén) 

 

- 
KER-szint-

ben nem 

megadható 

A1 A2 B1 mínusz  B1 

4 

Második 

idegen 

nyelv 

 

– 
– – – A1 A2 

  * Az elvárt minimális követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják az, hogy a tanulók legalább 

ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet. 

** Az elvárt minimális kimeneteli követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják az, hogy a tanulók 

legalább kilencven százaléka érje el a KER szerinti B2 szintet,– de a kerettanterv általános nevelési-fejlesztési 

célja a középiskolai képzés végére a KER szerinti C1 szint. 

 

 

Az előkészítő évfolyam célja, hogy a tanulók elérjék az A2–B1 szintet, azaz nyelvtudásuk lehetővé 

tegye, hogy célnyelven tanulják az iskola helyi tantervében meghatározott közismereti tantárgyakat. 

A kerettanterv a két tanítási nyelvű középiskola fejlesztési céljainak és követelményeinek eléréshez 

az előkészítő évfolyamon évi 648 (heti 18) órát, a 9–10. évfolyamon heti 6, 11–12. évfolyamon heti 5 

célnyelvi órát biztosít.  

Éves óraszámok az előkészítő évfolyamot tartalmazó ötéves két tanítási nyelvű középiskolai oktatás 

esetén: A célnyelvre biztosított 648 (heti 18) óra tartalmazza a helyi tantervben meghatározott közisme-

reti tantárgyak szókincs előkészítő óráit évi 36-36 óra (heti 1-1 óra) óraszámban.  

 

 

 

                                                           
2 A nem két tanítási nyelvű képzés követelményszintjeit tájékoztatásul tartalmazza ez a kerettanterv. 
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Éves óraszámok, valamint KER-szintek a négy évfolyamos és az előkészítő évfolyamot tartalmazó 

ötéves két tanítási nyelvű középiskolai oktatás esetén: 

 

 H I J K L M 

1 
 Előkészítő évfo-

lyam (9/Kny)  
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

2 

Célnyelv 

évi óra-

szám 

648* 216 216 180 160 

 
hetek 

száma 
36 36 36 36 32 

3 

Célnyelv 

heti óra-

szám 

18** 6 6 5 5 

előzetes 

tudás 

KER-

szint 

KER-szintben 

nem megadható 
A2 B1 B2 B2+ 

várható 

szint a 

ciklus vé-

gére 

KER-

szint 
A2 /B1 mínusz B1+ B2 B2+ C1 

 

* évi 36-36 óra szakszókincs órát is tartalmazza 

** heti 1-1 óra szakszókincs órát is tartalmaza 

 

A két tanítási nyelvű középiskola fejlesztési céljait és követelményeit a 10. és a 12. évfolyam végére 

írja elő az „Irányelvek” és a kerettanterv. A rugalmas felzárkóztatás érdekében, valamint amiatt, hogy 

az egyes nyelvek alapszintű elsajátítása nem egyforma tempóban történik, az esetleges előkészítő évfo-

lyam kimeneti szintjét nem határozza meg a dokumentum, de a célnyelven tanult tantárgyak elsajátítá-

sához szükséges nyelvi szintet el kell érniük a tanulóknak. 

Az öt évfolyamos két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évének helyi tantervét úgy kell e keret-

tanterv alapján elkészíteni, hogy az előkészítő évre megadott szintek közül a tanulók előképzettségének, 

nyelvi szintjének megfelelőről induljon az oktatás. 

A célnyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban megfogal-

mazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton érintkezik az anya-

nyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és írásbeli kommunikáció számos 

készségeleme átvihető a célnyelv tanulásába és fordítva, a célnyelv tanulása során elsajátított kompe-

tenciák hasznosak az anyanyelvi kommunikáció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, 

hogy megfelelő módszerek alkalmazása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek 

hiányosak az anyanyelvi ismeretei, és a célnyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az 

anyanyelv használata.  
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Csakúgy, mint a többi tantárgy, a célnyelvek esetében is elmondható, hogy az önálló tanulás képes-

ségének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern technika, az interneten található autentikus 

szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott 

szöveg megértésének fejlesztését támogatta az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív 

nyelvhasználatra is. Az ingyen elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív 

feladatok mellett az írott és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra 

ad alkalmat. Az önálló tanulás képességének állandó fejlesztéséhez szükség van arra, hogy a tanulók 

beszélgethessenek a tanulásról magáról, segítséget kapjanak a tanulási stratégiák elsajátításában, és le-

hetőségük legyen gyakorolni mind az önértékelést, mind a társértékelést. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklődésének, igé-

nyeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A nyelvtanulás a témák 

sokféleségének köszönhetően, valamint azért, mert minden más tantárgynál több lehetőséget kínál a 

beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség fejlesztésre. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív 

megerősítés, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének elismerése. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, össze-

függő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) a valóságban nem különíthetők el egymástól, 

a hatékony nyelvtanítás feltétele, hogy a különböző készségek fejlesztése mindig integráltan történjen, 

úgy, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek óraszámok 

a fejlesztési egységek mellett. 

A Fejlesztési célok rovat a nyelvtanítás aktuális életkori szakaszára vonatkozó, az adott kompetenci-

ával kapcsolatos fejlesztés céljait sorolja fel. A fejlesztés tartalma olyan tevékenységeket mutat be, ame-

lyek segítségével az adott nyelvi fejlesztés megvalósítható, így ezek követelményként is felfoghatók. A 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák szervesen beépülnek a tartalomba. 

Külön táblázat ismerteti az ajánlott témaköröket, és a kapcsolódási pontokat a közismereti tantár-

gyakkal. A tanulócsoportban más tantárgyakat tanító tanárokkal való együttműködés elevenebbé, aktu-

álisabbá és érdekesebbé teszi a nyelvtanulást, mert lehetőséget nyújt a témák, témakörök természetes, 

életszerű összekapcsolására. 

Két témalista készült, egy az előkészítő szakaszra, egy pedig a 9–12. évfolyamra. Ez a spirális fel-

építés alapozza meg, hogy a tanulók a B2 kimeneti szint elérésekor képesek legyenek bármelyik témáról 

a megfelelő részletességgel és színvonalon megnyilvánulni. 

A célnyelvek tanulásának fő célján, egy idegen nyelv magas szintű elsajátításán túl az is fontos fel-

adat, hogy a tanulók a célnyelvi országok civilizációja mellett más kultúrákat is megismerjenek, elfo-

gadjanak, és olyan kommunikációs helyzeteket is kipróbálhassanak, amelyekben a kommunikációs part-

nernek sem anyanyelve a célnyelv. 

A kerettanterv az előkészítő évfolyamon, majd kétéves fejlesztési ciklusokra bontva a fejlesztési 

egységek céljaiból és tartalmából kiindulva határozza meg a fejlesztés várható eredményét, kapcsolódva 

a szakasz végére előírt KER-szinthez.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek a középiskolai  nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 

motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban 

pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hang-

súlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelé-

sére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  
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Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanu-

lónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz 

való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpont-

jában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szük-

séges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. 

egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert 

így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pár-

munkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat 

olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 

Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, a korszerű mód-

szertana. Egy tankönyv akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni belőle. 

Tartozzon a tankönyvhöz  minél több kiegészítő anyag. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy 

a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális - 

igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

 

 

 



 

1357 

 

Előkészítő évfolyam (0.évfolyam) 

 

Óraszám : 648 óra / év, 18 óra/ hét 

Célnyelv: 576 óra / év, 16 óra / hét  

Szakszókincs előkészítése: 36-36 óra/ év, 1-1 óra / hét  

A heti 18 nyelvórából 2 óra szakszókincsórára van biztosítva azokból a tantárgyakhoz kapcsoló-

dóan, amit a tanulók a 9. évfolyamtól célnyelven tanulnak.  

 

 

Az előkészítő szakaszban nagyon intenzíven foglalkoznak a tanulók a célnyelvvel. Ez nyújt 

lehetőséget az célnyelvi, valamint az általános nyelvtanulási készségek és stratégiák gyors és hatékony 

továbbfejlesztésére.  

 A két tanítási nyelvű középiskolába különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók az előké-

szítő évfolyam végére ideális esetben eljutnak a B1 szintre, hogy ugyanolyan eredményesek lehessenek 

a célnyelven tanult tantárgyak elsajátításában, mintha anyanyelvükön tanulnák azokat. Az első, előkép-

zettségtől független egységes kimeneti követelményszintet – akár szerveznek előkészítő évfolyamot, 

akár nem – a 10. évfolyam végére határozza meg a kerettanterv.  

A célnyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a NAT-

ban megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A különböző célok és tartalmak célnyelvi fejlesztésében 

segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési szakasz-

ban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák 

feldolgozásán keresztül valósulnak meg.  

Az előkészítő szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok (az önkeresés, az önkritikusság, a 

kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a problémameg-

oldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák a motivációt 

felkeltő és fenntartó órai tevékenységek. A motiváció fenntartása ebben a szakaszban különösen fontos, 

hiszen a tanulók az átlagnál sokkal több célnyelvi órán vesznek részt, ezért különös jelentősége van a 

változatos interakciós formáknak, a személyre szabott differenciált fejlesztésnek, a nyelvi órák elfogadó 

légkörének, a pozitív visszajelzéseknek, a konstruktív támogatásnak, valamint a tanulók számára is át-

látható értékelésnek. 

A kerettanterv az előkészítő szakaszra A1, A2, B1 szinten adja meg a fejlesztési táblázato-

kat. A tanulók előzetes tudásának figyelembevételével ezek alapján kell meghatározni a kiinduló 

szintet. 

 

Témakörök az előkészítő szakaszra 

 

 A B 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 

2 
Személyes vonatkozások, család  Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás.  
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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. 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermek-

kor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

3 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársak-

kal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segí-

tése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek kö-

zött, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországok-

ban. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, 

bizalom, együttérzés; fogyatékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek: a jövedelem szerepe a családban, kiadás, 

bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

Földrajz: biotermékek. 

4 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakó-

szoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

és globálisan: Mit tehetünk környezetünkért és a 

természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntartható-

ság, környezettudatosság otthon és a lakókör-

nyezetben, víz- és energia- takarékosság, újra-

hasznosítás. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tetek: lakóhely és környék hagyományai, az én 

falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, 

védett természeti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld szép-

sége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális problémák, 

életminőségek különbségei, pl. az éhezés és a 

szegénység okai. 

5 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, 

pl. szakmai képzés, tagozat). 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek: a tudás fogalmának átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig tartó tanulás. 
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Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi 

munka nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célorszá-

gokban. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

6 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, 

rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

7 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helyte-

len 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, gyorsétter-

mekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-

zak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, 

drog stb.). 

Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek megelőzése, egészséges 

ételek. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés ha-

tása a szervezetre, relaxáció. 

8 
Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Földrajz: más népek kultúrái. 
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Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, inter-

net. 

Az infokommunikáció szerepe a mindenna-

pokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más orszá-

gokban. 

 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete. 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

Testnevelés és sport: táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia története, példaképek szerepe, 

sportágak jellemzői. 

Ének-zene: népzene, klasszikus zene, popzene. 

Dráma és tánc: a szituáció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, értelmezés, különböző 

kultúrák mítoszai, mondái. 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, ér-

telmezése. 

9 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megterve-

zése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrá-

nyai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési is-

meretek, közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, 

környezettudatosság a közlekedésben. 

Földrajz: a kulturális élet földrajzi alapjai, nyel-

vek és vallások, egyes meghatározó jellegű or-

szágok turisztikai jellemzői. 

 

10 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

Az internet a személyes és szakmai életben. 

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismere-

tek; fizika: tudománytörténeti jelentőségű felfe-

dezések, találmányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyeinek és kockázatainak megismerése, a neti-

kett alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

11 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Matematika: alapműveletek, grafikonok értel-

mezése. 
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Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gazda-

sági ismeretek: a jövedelem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 55 

2. Ember és társadalom 55 

3.Környezetünk  55 

4.Az iskola 50 

5.A munka világa 50 

6.Életmód 54 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 50 

8.Utazás, turizmus 50 

9.Tudomány és technika 50 

10. Gazdaság és pénzügyek 50 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

57 

Szakszókincs óra  36-36 

Összesen: 648 

 

 

 



 

1362 

 

 

Fogalomkörök  az előkészítő évfolyam 

  

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-

wechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és rend-

hagyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich ging in 

die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs besu-

chen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der Vater 

von Peter! 

Térbeli viszonyok    

 irányok, helymeg-

határozás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im Kino. 

Időbeli viszonyok    
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 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Diesen Montag geht es nicht. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott mennyi-

ség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan meny-

nyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. Ich brauche mehr Geld/meh-

rere Bücher. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Ten-

nis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt! 

Esetviszonyok 
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 Nominativ,  Akkusativ 

Dativ   

  

Präpositionen mit dem 

Akkusativ (für) 

Präpositionen mit dem 

Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Karte. 

 Ich brauche das Zimmer für einen 

Tag. 

 

Ich komme mit meiner Freundin 

Logikai viszonyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? Wo-

her? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások (Nomi-

nativ, Akkusativ, 

Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in Berlin. 

Er lebt in Ungarn, aber er spricht 

kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 

 

 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 igepárok liegen/legen, ste-

hen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den Tisch. 

 múltidejűség (2) Modalverben im Präte-

ritum (konnte, wollte, 

musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  gehören + D. (<>gehö-

ren zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine Ga-

rage.) 

Térbeli viszonyok    
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  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli viszonyok    

  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren wir nach Ber-

lin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Ich habe zwei Stunden wöchent-

lich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der Kondito-

rei. Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße links. 

 határozatlan meny-

nyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch. 

Sie hat einen reichen Mann gehei-

ratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, wie mein Bru-

der. 

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi viszo-

nyok 
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  Was für ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? – 

Den deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 

 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu Hause. 

Er hätte gern ein Auto. 

Könntest du mir helfen? 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses Ange-

bot. 

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß entlang. 

Logikai viszonyok    

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute sehr 

viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók (ent-

weder-oder, weder-

noch, sowohl-als auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er ar-

beiten. Er ist böse, weil  es immer 

regnet. Er meint, daß es nicht 

stimmt. Er fragt, ob es stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch ein 

Tier. 
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A1-es fejlesztési ciklus 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek. A tanuló már meg-

ért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az 

anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvé-

ben is használatosak. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni az eleinte nonverbális 

eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetést, 

megérti a rövid, egyszerű tanári utasításokat; 

megérti az ismerős témákhoz kapcsolódó egy-

szerű közléseket és kérdéseket; 

képes az egyszerű, konkrét, mindennapi helyze-

tekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető for-

dulatokat kiszűrni. 

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonat-

kozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése jól érthető be-

szédkörnyezetben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 

szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben az ismeretlen elemek jelentésé-

nek kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, 

a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglej-

tés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid részle-

tek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 
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 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek, motiváció. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű nyelvi eszközökkel, bő-

vülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támo-

gatva kifejezni beszédszándékát; 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz 

fel, és egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre; 

képes nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi pa-

nelekkel kommunikálni; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi nor-

mához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

 
 

 
F 

1 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz for-

dul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A tanulóhoz intézett gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, kérdések és utasítások megér-

tése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosí-

tással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (pl. bemutatkozás, bemutatás, va-

lamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások 

hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanu-

lóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélge-

tések lebonyolítása. 
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A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, fi-

gyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének korlátozott mértékű alkal-

mazása, szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid társalgás, rövid tranz-

akciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán illetve 

különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek, motiváció. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes saját magához és közvetlen kör-

nyezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, 

begyakorolt fordulatokkal röviden megnyilat-

kozni; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja 

be;  

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához 

közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) szó-

beli bemutatása. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerke-

zetekkel, mondatfajtákkal. 
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Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, 

ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témakifej-

tés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos bemuta-

tása. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek, motiváció.  

A tanuló jártas a különböző szövegfajták olva-

sásában anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

 

 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, 

szavakat és mondatokat egyszerű szövegekben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírá-

sok fő gondolatait, az ismerős szavak, esetleg 

képek segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, 

egyszerű autentikus szöveg lényegét, kiszűr a 

szövegből néhány alapvető információt. 

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű for-

dulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 
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Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető for-

dulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szöve-

gekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg 

megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, reklámok, pla-

kátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szö-

veges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egy-

szerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik 

ismerete.  

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes ismert témákról rövid, egyszerű 

mondatokat írni; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre válaszol;  

tud minta alapján néhány közismert műfajban 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt 

érdeklő, ismert témákról. 

  

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (pl. hol 

lakik és mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (pl. számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, élet-

kor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. 

internetes fórumon, blogban). 
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Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (pl. címzés, a kommuni-

káció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, kép-

aláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internetes profilok, üzenetek, in-

ternetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

 C D 

1 
A fejlesztés várt eredményei az A1 

fejlesztési ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős 

szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a szemé-

lyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előfor-

duló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal kommunikálni, személyes adatokra 

vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kö-

tődő, ismert témákról röviden, önállóan beszélni egy-

szerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat és az egyszerű szö-

vegek egyszerű mondatait. Megérti az egyszerű leírá-

sok, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős 

szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egy-

szerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, is-

mert témákról. 

 

 

Az A2-es fejlesztési ciklus 

 

 A B 
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1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és 

alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, csa-

ládjára vagy a közvetlen környezetében előfor-

duló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyako-

ribb fordulatokat, ha közvetlen, személyes dol-

gokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatko-

zások, szóbeli közlések lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő alap-

vető stratégiát alkalmaz.  

 

 

 C 

 

A fejlesztés tartalma  

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott cél-

nyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka meg-

szervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (pl. alapvető személyes 

és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid 

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk 

megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés se-

gítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata 

esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 

A tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megértése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szü-

neteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 
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Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szö-

vegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg 

megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatá-

sára. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: üzenetek, útbaigazítás, közle-

mények, párbeszédek a médiából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, történetek, versek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi esz-

közökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kom-

munikál.  

Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel 

és válaszol meg. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét 

igénylő feladatokban számára ismert témákról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszá-

mítható, mindennapi helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős 

témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompen-

zációs stratégiát, hogy megértesse magát, illetve 

megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi nor-

mához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

  

 F 

1 
A fejlesztés tartalma  

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 
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Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szállás, 

étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (pl. barátok meghívása, programok szervezése, 

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés kifejezése, érdeklődés mások véleménye 

iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításá-

hoz elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok össze-

kapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányá-

ban. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok, társasjátékok, 

dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós és informális 

párbeszédek. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét egy-

szerű fordulatokkal és mondatokkal. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű be-

szédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél 

saját magáról és közvetlen környezetéről;  

képes megértetni magát a szintnek megfelelő té-

makörökben; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához kö-

zelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

  

 I 
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1 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, na-

pirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyze-

tekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témakifejtés, 

képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos előadás vagy prezentáció, 

projekt bemutatása. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üze-

netek, útleírások fő gondolatait. 

Alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben.  

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a 

hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megérté-

sében. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben fon-

tos információkat, egyszerű, ismerős témákról írt 

autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a 

fontos információkat egyszerű magánlevelekből, 

e-mailekből és rövid eseményeket leíró szövegek-

ből. 

  

 L 
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1 

A fejlesztés tartalma  

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi 

szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-

mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető stratégiák használata a szövegértéshez, például a nemzetközi és a más nyelven tanult sza-

vak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcso-

latokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, plakátok, nyomtat-

ványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetrendek, egyszerű biz-

tonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus magánlevelek, in-

ternetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi 

szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert 

műfajban nagyon egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvet-

len környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja 

egyszerű interakciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait 

egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban írásban kifejezni; 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rö-

vid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert 

témákról. 

  

 O 
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1 

A fejlesztés tartalma  

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek lemásolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése ál-

landósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. internetes fó-

rumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy prog-

ramegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (pl. megszólítás, elköszö-

nés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, 

üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegy-

zések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dal-

szövegek, jelenetek. 

 

 

 

 A B 

1 
A fejlesztés várt eredményei az A2 fejlesztési 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből ki-

szűrni a lényeget és néhány konkrét információt. 
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Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, 

képes feltenni és megválaszolni kérdéseket kiszá-

mítható, mindennapi helyzetekben, képes gondo-

latokat és információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő 

beszéd létrehozására egyszerű, begyakorolt mon-

datszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szó-

kincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, 

megtalál információkat egyszerű szövegekben, 

különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöve-

get ír hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján. 

 

 

A B1-es fejlesztési ciklus 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban 

előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordula-

tokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és 

közlések lényegét. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részlete-

iben is megérteni a köznyelvi beszédet, ha az szá-

mára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők vilá-

gosan megfogalmazott érveit több beszélő esetén 

is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és 

tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktu-

ális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez 

kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag las-

san és érthetően beszélnek.   
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 C 

1 

A fejlesztés tartalma  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témákról.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többségének 

megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 

események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének kikö-

vetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasítások, 

közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemléke-

zések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt felada-

tok során kommunikál az iskolával, otthonnal és 

szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél is-

merős témákról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 
A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár vá-

ratlan helyzetében is önállóan boldogulni; 
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gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel ér-

deklődési körébe tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommuniká-

ciós forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában 

a kommunikációs helyzethez. 

  

 F 

 A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggo-

dalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véle-

ménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatósá-

gokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, rek-

lamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek meg-

adása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, 

a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semleges 

stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
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A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásá-

hoz elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélések, 

eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a 

családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanul-

mányairól, iskolájáról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével az ismerős témakörök-

ben a folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi 

mondanivalójának szókincsét és tartalmát, és 

szükség esetén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy 

probléma főbb pontjait. 

 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma  

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris ösz-

szekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalma-

zása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 



 

1383 

 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé be-

gyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témaki-

fejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep eljátszása, versek, rap-

szövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát ol-

vasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak 

ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja 

az adott helyzetben fontos konkrét információkat 

egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szö-

vegekben. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető 

nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lé-

nyegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lé-

nyegre törő szövegek gondolatmenetének lénye-

gét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érvelése-

ket, és kiszűri a részinformációkat. 

  

 L 

1 A fejlesztés tartalma  
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A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szöve-

gekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érvelések-

ben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli kom-

munikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegössze-

függés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, hasz-

nálati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), in-

ternetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szöve-

gek. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan 

témákról, amelyek közvetlen szükségletekre, él-

ményekre, eseményekre és konkrét információkra 

vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötősza-

vakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban ki-

fejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert té-

mákról. 
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3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és el-

vontabb témákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, ér-

zéseiről, benyomásairól és véleményéről, alátá-

masztja véleményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési 

köréhez tartozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szö-

vegeket hoz létre a műfaj főbb jellegzetességeinek 

és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

 

 

 

 

 O 

1 

A fejlesztés tartalma  

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős té-

máról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcso-

latban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való 

rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-

szólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyes-

írási sajátosság). 
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Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid je-

lenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képalá-

írások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek 

vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes 

információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cse-

lekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megren-

delés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; 

rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dal-

szövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

 

 A B 

1 

A fejlesztés várt ered-

ményei a B1 fejlesztési 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasz-

nálatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat 

a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövege-

ket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli meg-

nyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stí-

lusjegyek. 

 

 

A 9–10. évfolyam 

 

A két tanítási nyelvű oktatásban a 9. évfolyamot olyan diákok kezdhetik el, akik általános iskolában 

vagy a középiskola előkészítő szakaszában minimum A2–B1 szintre jutottak. Ez szükséges ahhoz, hogy 

a célnyelven tudjanak tanulni bizonyos közismereti tantárgyakat.  

A két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelvből a középiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak 

el kell jutniuk a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es szintjére. Ez biztosítja, hogy olyan fejlődés 

valósuljon meg az általános iskolai vagy a nyelvi előkészítő év tanulmányai után eltelt két évben, amely 

lehetőséget ad a szaktárgyak növekvő nyelvi és tartalmi követelményeinek teljesítésére. Megfelelő 

alapul szolgál emellett ahhoz, hogy a további két évben minden tanuló eljusson a két tanítási nyelvű 

középiskolai tanulmányok végére várható C1 szintre. 

A tanulókat komplex motiváló tényezők segítik az előrehaladásban; a nyelvórákon is foglalkoznak a 

szaktárgyak terminológiájával, míg a kommunikációs és információs technológiák ésszerű és kritikus 

alkalmazása a differenciált, személyre szabott tanulás lehetőségét biztosítja. 

A célnyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontosak a korosztályi sajátosságok (önkeresés, önkri-

tikusság, a kortárs csoport hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a 

problémamegoldó és a kritikai gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák a 

motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfo-

gadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értéke-

lés. 

 

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

 

Szakközépiskolai képzés esetén az egyes témaköröket a szakmai tantárgyak, a választott szakirány kap-

csolódási pontjainak felhasználásával kell feldolgozni. 

 

 A B 

1 Témakörök Kapcsolódási pontok 

2 

Személyes vonatkozások, család  

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos 

állomásai (fordulópontjai). 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; generációk kapcsolata. 

Etika: ember az időben: gyermekkor, ifjúság, 

felnőttkor, öregkor. 
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A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom éle-

tében.  

Családi munkamegosztás, szerepek a család-

ban, generációk együttélése.  

3 

Ember és társadalom  

A másik ember külső és belső jellemzése. 

A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat a 

kortársakkal, felnőttekkel. 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek út-

keresése. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága 

(barátság, szerelem, házasság). 

Női és férfi szerepek. 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás máso-

kért. 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek fontos-

sága az egyén és a társadalom életében 

Öltözködés, divat, az öltözködés mint a társa-

dalmi hovatartozás kifejezése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek kö-

zött, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok ke-

zelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi viselkedésformák, társadalmi szo-

kások nálunk és a célországokban. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásár-

lás. 

Etika: előítélet, tolerancia, bizalom, együttér-

zés; szegények és gazdagok. 

Történelem, társadalmi, állampolgári és gaz-

dasági ismeretek: a jövedelem szerepe a csa-

ládban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, re-

zsi, zsebpénz; fogyasztói társadalom, bűn és 

büntetés. 

Földrajz: biotermékek. 

4 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakó-

szoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. 

A lakóhely és környéke fejlődésének problé-

mái. 

Technika, életvitel és gyakorlat: víz- és ener-

giatakarékosság, újrahasznosítás. 

Ember és természet: élőhely, életközösség, vé-

dett természeti érték, változatos élővilág, a 

Föld mozgása, az időjárás tényezői, a Föld 

szépsége, egyedisége. 

Földrajz: településtípusok; globális problé-

mák. 
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A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

A természet és az ember harmóniája. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: 

Mit tehetünk környezetünkért, vagy a természet 

megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

5 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. 

szakmai képzés, tagozat). 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarorszá-

gon és más országokban.  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmá-

nyi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontos-

sága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, is-

kolai hagyományok nálunk és a célországok-

ban. 

Történelem, társadalmi, gazdasági és állam-

polgári ismeretek: a tudás fogalmának átalaku-

lása, élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári 

információs rendszerek. 

6 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás, munkanél-

küliség. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába 

állás. 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itt-

hon és más országokban, divatszakmák. 

Matematika: gazdasági és pénzügyi nevelés. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka. 

7 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Az étkezési szokások, ételspecialitások ha-

zánkban és más országokban.  

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientá-

ció és munka, balesetek megelőzése, egészsé-

ges életmód. 

Biológia-egészségtan: testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelőzés, elsősegély. 
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Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorsétter-

mekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórhá-

zak). 

A gyógyítás egyéb módjai. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek (dohány-

zás, alkohol, internet, drog stb.). 

8 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

A szabadidő jelentősége az ember életében.  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészet szerepe a mindennapokban: szín-

ház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

Tömegkommunikációs eszközök és hagyomá-

nyos művelődési formák. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok: 

sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, inter-

net. 

Az infokommunikáció szerepe a mindenna-

pokban; a könyvek, a média és az internet sze-

repe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországok-

ban. 

Földrajz: saját népe és kultúrája értékeihez 

való kötődés, más népek kultúrájának ismere-

tén keresztül. 

Magyar nyelv és irodalom: rövid epikai, lírai, 

drámai művek olvasása, a reklám és a popzene 

új szóbeli költészete, médiatudatosságra neve-

lés. 

Informatika: e-könyvek. 

9 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömeg-

közlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

A motorizáció hatása a környezetre és a társa-

dalomra. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megterve-

zése, megszervezése. 

Fizika, kémia: fenntarthatóság, környezettuda-

tosság a közlekedésben. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közlekedésbiztonság. 
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Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrá-

nyai. 

Turisztikai célpontok. 

Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

10 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi 

életben. 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és 

negatív hatása a társadalomra, az emberiségre. 

A világháló a tanulásban, szakmában, szabad-

időben 

Rádiótelefon és elektronikus levelezés, a mé-

dia hatása a tömegekre, médiaetika. 

Az orvostudomány fejlődése (klónozás, gén-

technika stb.). 

Fizika; kémia, biológia-egészségtan: tudo-

mánytörténeti jelentőségű felfedezések, talál-

mányok. 

Informatika: számítógépen keresztül való kap-

csolattartás, információ keresése, az informati-

kai eszközöket alkalmazó média megismerése, 

az elterjedt infokommunikációs eszközök elő-

nyeinek és kockázatainak megismerése, a neti-

kett alapjainak megismerése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasználható eszközeik. 

11 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Az Európai Unió tagországai és az unió szer-

vezete, Magyarország és az EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és ház-

tartás; tudatos vásárlás; pénzügyi ismeretek. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági isme-

retek: banki ügyletek, tőzsde, gazdasági prob-

lémák, a jövedelem szerepe a családban, ki-

adás, bevétel, megtakarítás, hitel rezsi, zseb-

pénz. 

 

 

 C D 

1 
A fejlesztés várt eredményei 

a ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont 

témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgeté-

sek gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban 

folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tar-
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tani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű in-

terakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik fél-

nek sem megterhelő.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével 

kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális 

témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a külön-

böző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos 

cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott állás-

pontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi 

prózai szövegeket. 

A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget al-

kotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a vé-

leményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a kü-

lönböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

 

9. évfolyam 

 

Témakörök a 9. évfolyamon 

Óraszám: 216 óra/év, 6 óra/hét 

 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamnál. 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Ember és társadalom  

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

 

2. Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

A városi és a falusi élet előnyei és hátrányai, tevékenységek a tanyán. 

Élethelyzetek szembeállítása. 

Állattartás a lakóházban, az állatok gondozása, virtuális állattartás. 

Időjárási viszonyok, időjárási jelenségek jellemzése. 
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Időjárás, évszakok. 

 

3. Az iskola 

Nyelvtanulás külföldön, utazási előkészületek. 

Tippek a nyelvtanuláshoz. 

Iskolai hagyományok. 

Az iskola helyiségei.  

Iskolatípusok. 

Az osztályzás előnyei és hátrányai. 

Tanulás külföldön. 

Külföldi és hazai iskolák összehasonlítása. 

Egy iskola bemutatása.  

Iskolatípusok összehasonlítása. 

Az álomiskola bemutatása. 

 

 

4. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Női ill. férfi foglalkozások. 

Álláshirdetések. 

Diákmunka. 

Álláspályázat.  

Motivációs levél. 

Pályaválasztás. 

Beszámoló munkatapasztalatokról. 

Munkakör leírása, jellemzése. 

 

 

5. Életmód 
Betegségek, baleset, sérülések.  

Orvosi vizsgálat - gyógykezelés (orvosnál).  

Testrészek. 
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Tünetek, panaszok, fájdalmak. 

Kórház. 

A nevetés mint gyógyszer. 

Kórházi tevékenységek.  

Beszámolás eseményekről. 

Étkezési- és életmódszokások.  

Egészséges ill. egészségtelen életmód. 

            

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

Sportágak, sporteszközök.  

Sportkarrierek. 

Sportolás, sportok, sporttevékenység. 

Szurkolás. 

Sportműsorok tv-ben. 

Női futball. 

Egy sportoló élete. 

Extrém sportok és sportolók. 

Rekordok és sportolók.  

    

7. Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok.  

Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás, ifjúsági szállás. 

Szállásfoglalás. 

Nyaralás, utazás a szülőkkel vagy nélkülük. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 30 
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2. Környezetünk 30 

3.Az iskola 25 

4.A munka világa 24 

5.Életmód 28 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 28 

7.Utazás, turizmus 30 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

21 

Összesen: 216 

 

 

Fogalomkörök a 9. évfolyamon 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Szenvedő szerkezet  Passiv im Präsens, 

Präteritum, Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit Modalver-

ben 

Sie werden am Flughafen ab-

geholt. Es wurde schon längst 

erledigt. Sind die Gäste schon 

eingeladen worden? 

Das Fenster ist geöffnet. 

Das Auto kann nicht repariert 

werden. 

 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen liefern. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  sollen 

 

Du könntest/müsstest das viel 

schneller machen. 



 

1396 

 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn anrufen. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 

 

 

 Temporalsatz (als, 

wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, da-

mit) 

zu + Infinitiv szerke-

zetek 

Wenn er zu Hause ist, sieht er 

immer nur fern. Als er jung 

war, fuhr er öfter ins Ausland.  

Sie steht früh auf, um für das 

Wochenende einzukaufen. 

Vergiss nicht, mich anzuru-

fen. 

Függő beszéd  jelen időben 

(Präsens) 

Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Aufgabe schwer 

war, konnten viele sie richtig 

lösen. 

 

 Kölcsönös névmások (mit)einander Sie helfen einander. 

 Relativsatz/Relativprono-

men 

der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wes-

sen 

wo 

Er ist der Mann, der gestern 

gekommen ist/dessen Auto 

gestohlen wurde. 

Ich weiß nicht, wer die Frau 

ist. 

 

 

9. évfolyam - B1 (+) fejlesztési ciklus 

Óraszám : 216 óra/ év, 6 óra /hét 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

A B1+ fejlesztési ciklus 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 
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2 Előzetes tudás 
B1 fejlesztési szint 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is 

megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős 

témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit több beszélő esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévémű-

sorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális esemé-

nyekről, illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó té-

mákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszél-

nek.   

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témákról.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többségé-

nek megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 

események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének ki-

következtetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasítá-

sok, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, vissza-

emlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, fil-

mek. 

 

 

 D E 
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1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 
B1  

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár várat-

lan helyzetében is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdek-

lődési körébe tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a 

kommunikációs helyzethez. 

 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, ag-

godalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlí-

tása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információ-

csere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véle-

ménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a ható-

ságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, rek-

lamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek meg-

adása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 
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Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevo-

nása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semleges 

stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalá-

sához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélések, 

eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 
B1 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szer-

kezetek segítségével az ismerős témakörökben a fo-

lyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mon-

danivalójának szókincsét és tartalmát, és szükség ese-

tén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy prob-

léma főbb pontjait. 

 

  

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma  

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris ösz-

szekapcsolásával. 
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Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok line-

áris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalma-

zása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, téma-

kifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (ön-

állóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 
B1 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyel-

ven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek gondolatmenetének lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és 

kiszűri a részinformációkat. 
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 L 

1 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szöve-

gekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érvelések-

ben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli 

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegössze-

függés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, hasz-

nálati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), in-

ternetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szö-

vegek. 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 
B1 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt szö-

vegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb té-

mákról; 
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írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzései-

ről, benyomásairól és véleményéről, alátámasztja véle-

ményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köré-

hez tartozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 

hoz létre a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusje-

gyeinek alkalmazásával. 

 

  

 

 

  

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 

témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kap-

csolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való 

rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 
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Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; kép-

aláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-

mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; 

személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; 

egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; 

rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszö-

vegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

10. évfolyam 

 

Témakörök a 10. évfolyamon 

Óraszám: 216 óra/év, 6 óra/ hét 

 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamnál. 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Személyes vonatkozások, család 

Az élet stációi 

Egy patchwork, ill. egy modern (mini)család működése 

Nemi szerepek a családban, szerepcsere, családban betöltött szerepek 

Nemi szerepek klisé-képei 

Otthon maradni vagy elköltözni  

Generációs konfliktusok, a fiatalok értéknormái 

Tendenciák 

A szülő-gyerek kapcsolat, kapcsolat a testvérrel, nagyszülővel. 
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Feszültségek a családban, generációs konfliktusok és kezelésük. 

Családi ünnepek, nagykorúság, az első iskolai nap hagyományai 

 

2. Ember és társadalom  

Személyleírás, jellemvonások.  

Barátságok, szerelem.  

Emberek külső és belső tulajdonságainak bemutatása. 

Nemzeti ünnepek hazánkban és a német nyelvterületen, ünnepek, a karácsonyi és szilveszteri hagyomá-

nyok 

Ünnepi szokások, az ünnepek előkészítése 

Fesztiválok 

 

 

3. Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi.  

Felsőoktatás. 

Tanulási szokások 

Ötletek a tanuláshoz 

Készülés az érettségire, vizsgastressz,  

A magyar, ill. német/osztrák érettségi hagyományok. 

A pályaválasztás, tanulmányok, a felsőoktatási intézmények, foglalkozások, pályaképek. 

 

4. Környezetünk 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság. 

Környezetvédelmi akciók Németországban. 

Környezetvédelmi projektekben való részvétel, ill. azok szervezése 

Közlekedés autóval. 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

        

5. A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6. Életmód 

Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval. 
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Életmód nálunk és célnyelvi országokban  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

A fiatalok médiahasználata 

Élet a médiával és anélkül 

Televízió-nézési szokások, filmek 

Beszámoló a saját médiahasználatról 

Az egyes médiák előnyei és hátrányai, filmajánlás, történetek összefoglalása 

 

             Kapcsolódási pontok: 

 Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása,  

 Ének-zene: klasszikus zene, pop- zene. 

8. Tudomány és technika 

Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok.  

Az autó részei. 

Szolgáltatások, háztartási gépek, használati utasítás. 

A háztartási eszközök használata. 

A computer részei, számítógépes tevékenységek,  

A  találmányok szerepe 

Közlekedés autóval, az autó részei 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán 

 

            Kapcsolódási pontok: 

       Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika:  

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

9. Gazdaság és pénzügyek 

A pénz mint fizetőeszköz. 

Családi kassza: kiadások, bevételek.  

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).  

Folyószámla.  

Fogyasztás, reklámok. 

Tanácsok a vásárláshoz, vásárlás az interneten, a jövő áruháza. 
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Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1.Személyes vonatkozások, család 21 

2. Ember és társadalom 20 

3. Az iskola 20 

4.Környezetünk  23 

5.A munka világa 22 

6.Életmód 23 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 23 

8.Tudomány és technika 21 

9. Gazdaság és pénzügyek 22 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

21 

Összesen: 216 

 

 

 

 

Fogalomkörök a 10. évfolyamon 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 múlt idő Plusquamperfekt Er hatte alles gemacht, als wir an-

kamen. 
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 műveltetés lassen ( Präteritum) 

 

Wir  ließen unsere Nähmaschine 

reparieren. 

 feltételesség óhajtó mondat Wenn Sie doch helfen könnten! 

  feltételes múlt Ich hätte das nie gedacht. 

Es |wäre schön gewesen, wenn… 

Modalitás    

  haben+zu,  

sein + zu 

 

Sie haben das Formular zu unter-

schreiben. Das ist kaum zu glau-

ben. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Adjektivdeklination -  

 

 

 Főnévvé vált 

melléknevek  

Melléknévi igenév 

 

 

 Wir haben alle Verwandten ein-

geladen. 

ein gedeckter Tisch, die fehlende 

Seite 

Logikai viszonyok 

 

   

 alárendelések 

 

Temporalsatz (bevor, 

nachdem, bissobald, 

solange) 

 

anstatt dass/anstatt zu 

ohne dass/ohne zu 

Sie ging weg, bevor der Film zu 

Ende ging. 

 

 

Sie antwortet, anstatt die Sache zu 

überlegen.  

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

   

  kötőszók 

 

névmások 

 

da 

 

derjenige/diejenige 

 

einer/eines/eines 

Da er krank war, konnte er nicht 

mitspielen. 

Sie war diejenige, die uns immer 

helfen konnte. 

Es ist eines des besten Autos. 
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Vonzatos igék, 

vonzatos mellék-

nevek 

 pl profitieren von, 

stolz auf 

 

 

 

 

 

10.évfolyam -  B2 fejlesztési ciklus 

Óraszám : 216 óra/ év, 6 óra /hét 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

AB2 fejlesztési ciklus 

 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, 

amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a 

munka, az iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy ér-

deklődési körének megfelelő témáról szólnak. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi élet-

ben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszédtem-

póban erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a 

mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során elő-

fordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma vi-

szonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők kö-

zötti társalgást.  

  

 C 
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1 

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megér-

tése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcso-

latos előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialek-

tusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard di-

alektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, be-

szélgető műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető mű-

sorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenet-

rögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, 

prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzet-

ben, amely külföldi utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű 

vagy érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy min-

dennapi témáról folytatott társalgásban (pl. család, sza-

badidő, munka, utazás, aktuális események).  

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsola-

tos témák széles körében folyékonyan, helyesen és ha-

tékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, 

valamint az érzelmek különböző fokozatait; 
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hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás során 

előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos té-

mák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelentősé-

gének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok ér-

tékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, informá-

ciócsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véle-

ménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos megfogal-

mazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner véle-

ményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról 

való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreért-

hető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalma-

zása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése. 
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Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a 

beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos ha-

tékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg megfo-

galmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos tár-

salgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita, sze-

rep eljátszása. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mon-

datokkal élményeit, álmait, reményeit, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a vélemé-

nyét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, 

és véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett le-

írást és bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési 

köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó témák széles 

skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példák-

kal, érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre elkészített 

szövegtől. 
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 I 

1 

A fejlesztés tartalma  

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példák-

kal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a leg-

több általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek vé-

leményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijaví-

tása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szempon-

tokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, téma-

kifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, 

instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecse-

rék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  
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2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven meg-

írt, tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek 

megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és kí-

vánságok leírását. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szö-

vegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megta-

lálja a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja 

a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti az 

író álláspontját, nézőpontját. 

 

  

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és figyel-

meztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és 

céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meghatá-

rozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és 

beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből 

való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók (pl. 

feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, 

műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektroni-

kus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hoz-

zászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, 

publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, 

modern szépirodalmi szövegek. 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget al-

kotni ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó témák-

ról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdek-

lődési körével és tanulmányaival kapcsolatos számos 

témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témák-

ról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák magya-

rázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

  

 

 

 

  

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető 

közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő feljegy-

zések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 
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A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentőségé-

nek kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó informá-

ciók és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak kö-

vetése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre ta-

golása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb 

megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stílus-

elemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékez-

tetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcso-

latos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. 

tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, 

elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megálla-

podások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és 

hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellem-

zések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák, poszterek készítése. 

 

 

 

11–12. évfolyam 
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A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 

12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtu-

dásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész éle-

tükön át. 

A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el 

kell jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. Bár ez a kimeneti szint egy teljes szinttel az emelt 

szintű érettségi B2 szintje és két szinttel a középszintű érettségi B1-es szintje felett van, a sikeres vizsga 

érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék a feladattípusokat és az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során. 

A tanulók motivációját növeli, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvórai munka segíti a 

szaktárgyi tartalmak elsajátítását. Továbbra is fontos motiváló tényező a kommunikációs és információs 

technológiák használata, amely tovább segíti az egyéni érdeklődés kielégítését.  

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti utolsó 

tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, 

például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, követelményeket 

feltáró feladatokkal. 

 

11. évfolyam 

 

Témakörök a 11. évfolyamon 

Óraszám: 180 óra/év, 5 óra/hét 

 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamnál. 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

 

1. Ember és társadalom  

Ruhadarabok, öltözködési stílusok, márkatudatosság, ill. iskolai egyenruha. 

Farmer előállítása, Levi Strauss.  

A reklám jelentősége, hatása és jellemzői. 

A német nyelvi országok kliséi. 

A német fiatalok idegen szemmel nézve. 

Egy német cserediák hazánkban, magyar hagyományok. 

 

2. Ember és környezet 

Lakberendezési bútorok, tárgyak. 
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Intelligens ház. 

Élet a nagyvárosban, ill. falun. 

Az ideális város, a jövő városa. 

Egy város életminősége. 

Utópisztikus jövőkép, környezeti ártalmak. 

Egy év a környezetünkért. 

              Kapcsolódási pontok: 

             Technika, életvitel: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, energia  takarékosság, 

újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: védett természeti érték 

 

3. Az iskola  

Élethosszig tartó tanulás. 

A német, ill. a magyar iskolarendszer. 

Az ideális tanár tulajdonságai. 

Az egyetemista hétköznapja, egyetemi szakok, pályaválasztás. 

 

4. A munka világa 

Diákmunkák. 

Foglalkozások.  

A munka jövője. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

 

5. Életmód 

Egészséges életmód, betegségek, tünetek, népi gyógymódok. 

A stressz oka, és a stressz leküzdése. 

Cukorbetegség. 

Legális és illegális drogok. 

Az egészséges táplálkozás szabályai. 

Táplálkozási szokások. 

A magyar konyha. 

Híres ételek. 

 



 

1418 

 

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Sportágak összehasonlítása. 

Trendsportok. 

Szabadidős stressz. 

Szabadidős tevékenységek. 

A kedvenc olvasmány. 

A Frankfurti Könyvvásár. 

A zene hatása. 

Hangszerek, zenetanulás. 

Társasjátékok leírása. 

Játékszabályok. 

             Kapcsolódási pontok: 

 Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása,  

 Ének-zene: klasszikus zene, pop- zene. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 31 

2.Ember és környezet 30 

3.Az iskola 22 

4.A munka világa 15 

5.Életmód 32 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 32 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

18 
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Összesen: 180 

 

 

 

Fogalomkörök a 11. évfolyamon 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

    

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 Befejezett jövő Futur 2 Unsere Umwelt wird sich durch 

den Treibhauseffekt stark verän-

dert haben.  

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 Törtszámok Bruchzahlen Ein Siebtel meiner Bücher habe ich 

noch nicht gelesen. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Értelmező jelző Apposition Vanessa arbeitet im Hotel Palace, 

einem Vier-Sterne-Hotel. 

 Jövő idejű mellék-

névi igenév 

Gerundivum Die zu verarbeitende Baumwolle 

wird hin-und hertransportiert. 

 Melléknévi igene-

vek bővített jelzős 

szerkezetekben 

 Es gibt viele von der Schule orga-

nisierte  Ausflüge. 

Modalitás    

 Módbeli segédigék 

befejezett múlt idő-

ben 

Modalverben im Per-

fekt 

Ich habe sogar einen Freund mit-

bringen können. 

 Szenvedő szerke-

zet módbeli segéd-

igével, feltételes 

módban jelen idő-

ben 

Passiv mit Modalvar-

ben im Konjunktiv II 

Präsens 

Lebensbereiche sollten möglichst 

voneinander getrennt werden. 
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 Módbeli segédigék 

feltételes módú, 

múlt idejű monda-

tokban  

Konjunktiv II Ver-

gangenheit mit Mo-

dalverben 

Es ging Lisa so schlecht, dass sie 

eigentlich schon fast im Koma 

hätte liegen müssen. 

    

    

 Erős igék feltételes 

módú jelen időben 

Konjunktiv II Gegen-

wart 

In meiner Traumstadt gäbe es viele 

Sportplätze.  

Esetviszonyok Elöljárószók birto-

kos esettel 

Genitiv: dank / infolge Dank deiner Hilfe bin ich mit der 

Arbeit rechtzeitig fertig geworden. 

Infolge des Klimawandels sterben 

viele Arten aus. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

 

 

 

 

Igevonzat 

Temporalsatz: sooft / 

sobald 

 

 

Zwar …. Aber  

 

 

Rektion der Verben 

Sooft das Telefon klingelt, wird der 

Hund nervös. 

Ich rufe dich an, sobald ich nach 

Hause komme. 

Zwar muss Leonard viel im Haus-

halt machen, aber er genießt seine 

Freiheit. 

Er wird bald über mehr Kraft ver-

fügen. 

Függő beszéd  Indirekte Rede Perfekt Oma hat am Telefon ständig er-

zählt, früher sei Holland ein Land 

und kein Meer gewesen. 

Indulatszók  Interjektion Uff! Endlich Mittagszeit! 

 

 

11. évfolyam – B2+ fejlesztési ciklus 

Óraszám:  180 óra/év, 5 óra/hét 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

A B2+ fejlesztési ciklus 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 
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2 Előzetes tudás 
B2 fejlesztési szint 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett 

jelentéstartalommal is rendelkező hosszú szöveget is 

megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások 

között folyó összetett interakciót, és érzékelje a sugallt 

attitűdöket és a beszélők közötti kapcsolatot; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők kö-

zötti társalgást.  

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma  

Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett témák 

esetében is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megértése, 

még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed követése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és 

szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése. 

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak utal-

nak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető mű-

sorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenet-

rögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos 

előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társal-

gás, médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír). 

 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 
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2 Előzetes tudás 
B2   

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén 

követni a mások között zajló összetett interakciót, és 

hozzászólni még elvont, összetett és ismeretlen témák-

hoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles 

körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jele-

ket; 

 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma  

Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen témák-

ban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a különböző 

megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle ügy-

ben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, véleményük ki-

kérése, hatékony együttműködés. 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott téma 

segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfelelő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljából. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok ki-

következtetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, annak 

érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg gondolko-

dik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával való 

pótlása. 
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Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, humo-

ros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos tár-

salgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita. 

 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 
B2 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes mó-

don, majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett témák-

ról, fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le megfele-

lően a beszédét; 

a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje 

ki a felmerülő problémát, és fogalmazza át mondani-

valóját; 

 

 

 

 

 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma  

Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. 

Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 
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Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a mondani-

való átfogalmazása. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő straté-

giák alkalmazásával. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, téma-

kifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, 

instrukciók alapján), projektek bemutatása, hallgatóság előtti megnyilvánulás (előadás iskolá-

ban, szórakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, tele-

fonbeszélgetés, informális tolmácsolás ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszása, versek, rap-

szövegek. 

 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 
B2 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni 

hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és 

fontosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket 

és érzéseket; 

 

  

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 

Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett út-

mutatás megértése.  

Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, hogy ér-

demes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  
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Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók, ösz-

szetett használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, 

műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektroni-

kus levelek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon 

stb., újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólá-

sai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos szövegek, 

cikkek, publicisztikai írások, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 
B2 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesz-

tett szövegeket írni összetett témákról a lényeges kér-

déseket hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, 

és fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 

kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivata-

los stílus jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak és az 

olvasónak megfelelő stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikál-

jon a címzettel rugalmasan és hatékonyan; 

  

  

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 

Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények kifejtése hivatalos levélben. 

A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 



 

1426 

 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések készítése bár-

milyen szituációban. 

Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott 

szövegről jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvégzése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékez-

tetők, jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes 

információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, meg-

rendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, megállapodások, szer-

ződések, közlemények, cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális 

műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instruk-

ciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rig-

musok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése, beszédek, előadások, hivata-

los beszámolók, tudományos, ismeretterjesztő cikkek, kifejtő, érvelő, magyarázó esszé, folyamat, 

eseményleírás, önéletrajz, motivációs levél. 

 

 

12. évfolyam 

 

 

Témakörök  a 12. évfolyamon  

Óraszám: 160 óra/év, 5 óra/hét 

 

A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is, az érettségire való felkészítés során. 

 

 

1. Idegenforgalom, turizmus 

Európa. 

Európai Unió. 
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A haza fogalma. 

Külföldön tanulni. 

A magyar történelem.  

Magyar nevezetességek. 

A tömegturizmus problémái. 

Az idegenforgalom hatásai. 

Utazási trendek. 

Utazás a jövőbe. 

Az alternatív utazás lehetőségei. 

Üdülőhelyek Németországban. 

 

 

2. Tudomány és technika 

Közösségi háló. 

Virtuális barátság a tanárral. 

Technikai eszközök a jövő iskolájában. 

A fiatalok médiahasználata. 

Szép új világunk. 

Rendelés a jövőben. 

Technikai fejlődés a jövőben. 

Fiatal kutatók. 

Intelligens hátizsák. 

Gyermekegyetem. 

A tudomány szerepe. 

            Kapcsolódási pontok: 

       Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika:  

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

Ismétlés 

 

3. Személyes 

vonatkozások, 

család 

-    A család szerepe az egyén és a társadalom életében. 

-    Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése. 
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4. Ember és tár-

sadalom 

-    Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság). 

-    Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése. 

-    Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése. 

-    Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében. 

-    Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése. 

-    A fogyasztói társadalom, reklámok. 

-    Társadalmi viselkedésformák. 

 

5. Környeze-

tünk 

-    A lakóhely és környéke fejlődésének problémái. 

-    A természet és az ember harmóniája. 

-    A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

 

6. Az iskola -    Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban. 

-    Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban. 

 

7. A munka vi-

lága 

-    A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák. 

 

8. Életmód -    Az étkezési szokások hazánkban és más országokban. 

-    Ételspecialitások hazánkban és más országokban. 

-    A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

-    A szenvedélybetegségek. 

-    A gyógyítás egyéb módjai. 

 

9. Szabad-

idő, művelő-

dés, szórako-

zás 

-    A szabadidő jelentősége az ember életében. 

-    A művészet szerepe a mindennapokban. 

-    Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok. 

-    A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai. 
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Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1.Utazás, turizmus 25 

2.Tudomány és technika 25 

3.Személyes vonatkozások, család 14 

4. Ember és társadalom 14 

5. Környezetünk 14 

6.Az iskola 13 

7.A munka világa 13 

8.Életmód 13 

9.Szabadidő, művelődés, szórakozás 13 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

16 

Összesen: 160 

 

 

 

Fogalomkörök 12. évfolyamon 

 

A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is érettségire való felkészítés esetén. 

 

Modalitás    

 Segédigék másod-

lagos jelentése 

Subjektive Bedeutung 

der Modalverben 

In einigen Jahren dürften alle Leute 

Armbanduhren mit Internetzugang 

haben. 
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 elváló, nem elváló 

igekötős igék  

Trennbare und un-

trennbare Verben 

Ich übersetze den Text.  

Er hat es übergesetzt.  

 

 

12. évfolyam – C1-es fejlesztési ciklus 

 

Óraszám : 160 óra/ év, 5óra /hét 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

A C1 fejlesztési ciklus 

 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy előadásokat, 

az ezekbe foglalt érvelést, amennyiben ismert témáról szólnak; 

Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális eseményekről 

szóló adásokat, valamint a legtöbb standard nyelven beszélő filmet. 

3 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett jelentéstar-

talommal is rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között folyó 

összetett interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a beszélők kö-

zötti kapcsolatot; 

szűrje ki a beszéd apróbb részleteit, értsen meg összetett műszaki in-

formációkat; 

értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek általá-

nos vagy részinformációit. 

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma  

Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett témák 

esetében is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 
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A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megértése, 

még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed követése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és 

szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése. 

Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és idiomatikus kifeje-

zéseket.  

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak utal-

nak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílusrétegbeli váltásoknak megér-

tése és használata. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető mű-

sorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenet-

rögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos 

előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társal-

gás, médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír). 

 

 D E 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is természetes, 

könnyed és spontán kapcsolatteremtésre képes; 

aktívan részt tud venni az ismert témájú társalgásban;  

véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja vé-

deni. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén kö-

vetni a mások között zajló összetett interakciót, és hozzá-

szólni még elvont, összetett és ismeretlen témákhoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, majd-

nem erőfeszítés nélkül; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és reagál-

jon ellenérvelésekre; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 
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az érettségi részletes követelményeiben megadott témakö-

rökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes zök-

kenőmentes kommunikáció kezdeményezésére, fenntartá-

sára és lezárására vizuális és verbális segédanyagok alap-

ján. 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma 

Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen témák-

ban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a különböző 

megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az ellenérvekre. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle ügy-

ben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, véleményük ki-

kérése, hatékony együttműködés. 

Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma megoldá-

sának során. 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott téma 

segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfelelő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljából. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok ki-

következtetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, annak 

érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg gondolko-

dik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával való 

pótlása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, humo-

ros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos tár-

salgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita. 



 

1433 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló világosan és kellő részletességgel fejezi 

ki magát számos témában; 

ki tudja fejteni véleményét valamilyen aktuális témáról 

úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből 

adódó előnyöket és hátrányokat; 

mondanivalója létrehozásakor megtervezi, hogy mit és mi-

lyen eszközökkel mondjon; 

összefüggő beszéd megvalósításakor képes eltérni az előre 

elkészített szövegektől. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes módon, 

majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett témákról, 

fejtse ki az egyes alpontokat és zárja le megfelelően a be-

szédét; 

a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje ki a 

felmerülő problémát, és fogalmazza át mondanivalóját; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott témakö-

rökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes ön-

álló beszéd létrehozására, önálló témakifejtésre. 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma  

Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 

Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. 

Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. 

A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.  
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A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a mondanivaló 

átfogalmazása. 

A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartal-

mazó használata. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő straté-

giák alkalmazásával. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témaki-

fejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, inst-

rukciók alapján), projektek bemutatása, hallgatóság előtti megnyilvánulás (előadás iskolában, szó-

rakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszél-

getés, informális tolmácsolás ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a cikkeket és 

jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori problémákkal 

foglalkoznak, és szerzőjük álláspontját vagy véleményét 

fejtik ki; 

megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni 

hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és fon-

tosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket és 

érzéseket; 

legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt 

szövegek általános vagy részinformációinak megértésére. 

 

 

 

 L 
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1 

A fejlesztés tartalma  

Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 

Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett út-

mutatás megértése.  

Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, hogy ér-

demes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  

Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 

Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók, össze-

tett használati útmutatók, tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, mű-

sorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus 

levelek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, is-

meretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos szövegek, cikkek, 

publicisztikai írások, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom.  

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló tud világos és részletes szövegeket írni 

az érdeklődési körének megfelelő számos témáról; 

tud tájékoztató és érvelő szöveget írni; 

rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít az 

eseményeknek vagy élményeknek. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesztett 

szövegeket írni összetett témákról a lényeges kérdéseket 

hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és 

fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 
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kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivatalos 

stílus jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak és az olva-

sónak megfelelő stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikáljon a 

címzettel rugalmasan és hatékonyan; 

legyen képes az érettségi íráskészséget mérő feladatainak 

megoldására és az értékelési kritériumok alkalmazására. 

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 

Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos levélben. 

A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat 

tartalmazó nyelvhasználatot. 

A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. 

Hivatalos hangvételű beszámoló írása. 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések készítése bár-

milyen szituációban. 

Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott szövegről 

jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvégzése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékezte-

tők, jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes in-

formációt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megren-

delés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, megállapodások, szerződé-
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sek, közlemények, cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális mű-

fajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instrukciók, 

történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, 

dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszá-

molók, tudományos, ismeretterjesztő cikkek, kifejtő, érvelő, magyarázó esszé, folyamat, esemény-

leírás, önéletrajz, motivációs levél. 

 

 

 

 A B 

1 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

C1 nyelvi szint 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú 

szövegek széles körében akkor is, ha nem világosan tagoltak, és az össze-

függésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül hogy 

feltűnően gyakran keresgélné a szavakat. Társasági és szakmai célokra ru-

galmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan megfogalmazza gon-

dolatait és véleményét, és azokat más beszélők gondolataihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes al-

pontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a végén mondandóját 

megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és ész-

leli a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a hosszabb mű-

szaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak az érdeklődési köréhez. 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget alkot, 

és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötő-

szavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett témákról levelet, esszét 

vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. Megválasztja az ol-

vasónak megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelmé-

nyeinek. 

 

 

Helyi tanterv  NÉMET - 2. idegen nyelv 

 9-12. évfolyam  

Heti 3 óra 

 
A  Kölcsey Ferenc Gimnázium  

Négy évfolyamos általános tantervű „A” osztály,  
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Öt évfolyamos angol két tanítási nyelvű „B” osztály,  

Hat évfolyamos reál „K” osztály számára  

 
A helyi tanterv a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. 

évfolyamoktól felmentő rendszerben bevezetésre.  
 
A helyi tanterv elkészítésnél a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó által készített helyi tantervi 

ajánlásait vettük át és azt igazítottuk iskolánk fent megnevezett osztályaihoz.  

 
Bevezetés 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értel-

mezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 

szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszko-

dik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismerete-

ket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelv-

használónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 
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az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során re-

ceptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerül-

hetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremt-

hetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az auto-

nóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-

lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-

teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége 

önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtanköny-

vek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségletei-

nek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 

lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 

módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és 

alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a vi-

lágról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, ame-

lyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkom-

petencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, di-

alektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inter-

akció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 
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nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezé-

sére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat ab-

ban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fon-

tos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kap-

csolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problé-

máját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel össz-

hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja 

a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák fel-

használásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-

latra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáfé-

rést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítá-

sára: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-

működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának fel-

ismerésére.  
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A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek a középiskolai  nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 

motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban 

pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hang-

súlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelé-

sére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanu-

lónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz 

való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpont-

jában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szük-

séges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. 

egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert 

így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pár-

munkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat 

olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 

Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, a korszerű mód-

szertana. Egy tankönyv akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni belőle. 

Tartozzon a tankönyvhöz  minél több kiegészítő anyag. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy 
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a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális - 

igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

heti óraszám 3 3 3 3 

hetek  

száma 
36 36 36 32 

éves 

óraszám 
108 108 108 96 

KER  

szint 
A1 A1+ A2- A2 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  
 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kom-

petenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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

meg. A minimálisan elérendő szintek a következők: 

 

  4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-szintben 

nem megadható 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második ide-

gen nyelv 
– – – A1 A2 

 

 

9–10. évfolyam 
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A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kom-

munikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy 

jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott ne-

velési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy 

a körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak 

idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pon-

tok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és kör-

nyezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás 

kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, 

mint később a szakmai pályafutás során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási 

tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen nyelv 

segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, 

készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul szolgál ahhoz, hogy 

a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a minimumként előírt A2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. 

Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat 

az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe 

kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a 

kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó 

órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megjelenhetnek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgo-

zásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

 

Az összeállításnál  számításba vettük, hogy sok esetben a tanulók a 2. idegen nyelvből a minimális A2 

szintnél magasabb követelményt tudnak teljesíteni illetve érettségit kívánnak tenni. Tapasztalatok sze-

rint a magasabb nyelvi cél kitűzése erősíti a tanulókban a motivációt, a haladás élményét adja. 

Ezért  az A2 szintet meghaladó (B1 közeli) tananyagot állítottunk össze. 

 

9.évfolyam 

 

Témakörök a 9. évfolyamon 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 
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1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek. 

   Kapcsolódási pontok: 

               Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

    Etika: önismeret 

2. Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.  

Konfliktusok és kezelésük.  

            Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke.  

Tájékozódás a városban. 

Útbaigazítás, tájékozódás a térképen. 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés.  

Időjárás, évszakok. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

4. Az iskola 

Tantárgyak..  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Tanórai tevékenységek.  

Iskolai élet. 

         Kapcsolódási pontok: 

        Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

        élethosszig tartó tanulás. 

5. A munka világa 

Foglalkozások.  

Diákmunka.  



 

1445 

 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6. Életmód 

Ételek, kedvenc ételek.  

Élelmiszerek, ételek, ételkülönlegességek, étkezési szokások nálunk és a célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz. 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Napirend, napszakok. 

Szabadidős elfoglaltságok. 

Sport és sportágak. 

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.) 

Hobbik. 

            Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

 

8. Utazás, Turizmus 

Kempingezés, kellékek, szolgáltatások a kempingben. 

Szobatípusok, szobafoglalás. 

Szállástípusok, tevékenységek, szolgáltatások. 

Szálloda leírása. 

Menetjegyvásárlás, információkérés. 

Berlin, Németország, Magyarország nevezetességei. 

 

 Kapcsolódási pontok:  

            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

 

9. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások.  

Zsebpénz. 

Ruhák, ruhavásárlás, ruhák jellemzése, műszaki és egyéb cikkek. 

Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 
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Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 11 

2. Ember és társadalom 11 

3.Környezetünk  12 

4.Az iskola 11 

5.A munka világa 10 

6.Életmód 11 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 11 

8.Utazás, turizmus 11 

9. Gazdaság és pénzügyek 10 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 

 

 

Fogalomkörök a 9. évfolyamon 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 
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  Präsens mit Vokal-

wechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 

 

 

múltidejűség Präteritum 

(hatte, war) 

Ich hatte keine Zeit. Ich war nicht 

zu Hause. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs besu-

chen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der Vater 

von Peter! 

Térbeli viszonyok    

 irányok, helymeg-

határozás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im Kino. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Diesen Montag geht es nicht. 

Mennyiségi viszo-

nyok 
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 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott mennyi-

ség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan meny-

nyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. Ich brauche mehr Geld/meh-

rere Bücher. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Ten-

nis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt! 

Esetviszonyok 

 

   

 

 

 Nominativ,  Akkusativ 

Dativ   

  

Präpositionen mit dem 

Akkusativ (für) 

Präpositionen mit dem 

Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Karte. 

 Ich brauche das Zimmer für einen 

Tag. 

 

Ich komme mit meiner Freundin 

Logikai viszonyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? Wo-

her? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások (Nomi-

nativ, Akkusativ, 

Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in Berlin. 

Er lebt in Ungarn, aber er spricht 

kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló már 

megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében vagy 

első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés köve-

tése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az 

alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó 

tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben, az 

ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos be-

széd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szöveg-

fajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének ki-

következtetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott 

szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) fel-

használása a szöveg megértéséhez. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animá-

ciós filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókincs-

csel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi eszközök-

kel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtem-

póra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, 

és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások megértése, 

rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, va-

lamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások 

hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 
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Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, 

beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések 

lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figye-

lemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak, 

illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, infor-

máció hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 

egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkal-

mazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása 

szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetek-

kel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek 

összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek 

csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és 

az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az is-

merős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének 

megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű fordu-

latok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például hirdeté-

sekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok 

összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcso-

lódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- 

és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatvá-

nyok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 
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Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos írás-

beli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már ki-

alakult attitűdök. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szö-

vegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol 

lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, élet-

kor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a kommuni-

káció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, in-

ternetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képesla-

pok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes pro-

filok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, je-

lenetek. 

 

10.évfolyam 

 

Témakörök a 10. évfolyamon 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 
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Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerked-

nek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 

Családtagok életének fontos állomásai. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

 

2. Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése. 

Kapcsolat generációk között. 

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban. 

          Kapcsolódási pontok: 

         Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés 

 

3. Környezetünk 

Lakótársak.  

Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban. 

A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai. 

 Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én városom.. 

4. Az iskola 

Egy iskola bemutatása. 

Iskolatípusok bemutatása, összehasonlítása.  

Osztályzás, előnyei, hátrányai. 

Külföldi és hazai iskola közti különbségek.  

Az internet szerepe a tanulásban.  

Tanulás külföldön, nyelvtanulás. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  
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élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudás 

 

5. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Diákmunka. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

 

6. Életmód 

Háztartási munkák.  

Magyar ételkülönlegességek. 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. 

Házibuli. 

Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

 

8. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, járművek, a kerékpáros közlekedés.  

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. 

Jegyvásárlás. 

Német városok nevezetességei (pl. Potzdam) 

Útbaigazítás, tájékozódás az utcán , út az iskolába. 

Jogosítványszerzés. 

Közlekedési dugóban. 

Utazási előkészületek. 

Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai.  

Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 
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9. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

Számítógépes tevékenységek. 

Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok: 

Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése 

10. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (menetjegy), pénzváltás. 

               Kapcsolódási pontok: 

              Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek. 

. 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 10 

2. Ember és társadalom 10 

3.Környezetünk  10 

4.Az iskola 10 

5.A munka világa 9 

6.Életmód 9 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 10 

8.Utazás, turizmus 10 

9.Tudomány és technika 10 

10. Gazdaság és pénzügyek 10 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 
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Fogalomkörök a 10. évfolyamon 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 igepárok liegen/legen, ste-

hen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den Tisch. 

 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és rend-

hagyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich ging in 

die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 múltidejűség (2) Modalverben im Präte-

ritum (konnte, wollte, 

musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  gehören + D. (<>gehö-

ren zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine Ga-

rage.) 

Térbeli viszonyok    

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli viszonyok    
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  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren wir nach Ber-

lin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Ich habe zwei Stunden wöchent-

lich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der Kondito-

rei. Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße links. 

 határozatlan meny-

nyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch. 

Sie hat einen reichen Mann gehei-

ratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, wie mein Bru-

der. 

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Was für ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? – 

Den deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 
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 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu Hause. 

Er hätte gern ein Auto. 

Könntest du mir helfen? 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses Ange-

bot. 

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß entlang. 

Logikai viszonyok    

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute sehr 

viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók (ent-

weder-oder, weder-

noch, sowohl-als auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er ar-

beiten. Er ist böse, weil  es immer 

regnet. Er meint, daß es nicht 

stimmt. Er fragt, ob es stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch ein 

Tier. 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott célnyelvi óravezetést. 

Egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez kapcsolódó feladatokat old meg. 
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A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári uta-

sításokat. 

Megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelenté-

seket. 

Felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, 

szó- és beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témá-

jára, tartalmára.  

Követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetét. 

Képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert téma-

körökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést se-

gítő, változatos feladatokra támaszkodva. 

Egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, esz-

közhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemu-

tatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a 

témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  

A szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos feladatok 

segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének követése a 

tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzet figyelembe vételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normá-

nak megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség 

esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, multimédiás anyagok, a korosztály-

nak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, lehetőség esetén a célnyelvi országokból 

érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd.  

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál. 
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A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban szá-

mára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszéd-

fordulatokkal kommunikál. 

Kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat. 

A tanuló megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő 

használata útján. 

Képes tudatosan alkalmazni egyre több kompenzációs stratégiát, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét.  

Megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, 

intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése egyre bővülő szó-

kinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközökkel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű 

nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve 

az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszélgetésben.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, előre 

látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás célnyelvi 

beszélőkkel.  

Beszélgetés során megértés hiányában ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalmazása, ill. 

szükség esetén saját a mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a kommunikáció fenn-

tartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és alkalmazása 

(pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való reagálás 

egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszólítások, 

kérések, információ hiányán illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás A1 nyelvi szint, azaz a tanuló felkészülés után rövid szövegeket mond. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal röviden, 

összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről.  

Munkáját bemutatja egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A tanuló elmesél rövid, egyszerű történetet. Egyszerű állításokat, összeha-

sonlítást, magyarázatot, indoklást fogalmaz meg. 

A tanuló egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ. 

Lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű 

cselekvéseket, történéseket, és fejez ki ok-okozati összefüggéseket. 

Képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat. 

Beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt 

és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témák-

ról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetek-

kel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása egy-

szerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok kife-

jezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát készítése, 

kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához köze-

lítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemutatása), elő-

adás, prezentáció, témakifejtés. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 
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Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz a tanuló megérti egyszerű olvasott szövegek lényegét, 

fő tartalmát. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket.  

Megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben. 

Megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szövegek lényegét, ki-

szűri a szövegekből az alapvető információkat.  

A tanuló elvégez az olvasott szövegekre vonatkozó feladatokat.  

Képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek meg-

értéséhez, értelmezéséhez. 

Növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról. 

Fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. le-

írás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról. 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és 

menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, dalszöve-

gek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, hirdetések, plakátok, hagyo-

mányos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üze-

netek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat 

ír. Mintát követve különböző műfajú és életkorának megfelelő témájú szö-

vegeket alkot. 
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A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról. Használja az írást a kommunikáció eszközeként egyszerű inter-

akciókban. 

Kifejezi gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorok-

ban. 

Kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt ér-

deklő, ismert témákról. 

Felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stí-

lusjegyeit. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témák-

ról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal való 

megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rapszöveg írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de ezért, azután). 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű létrehozása 

során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-ben hasz-

nált emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, email, SMS, blogbejegyzés. 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartal-

mát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással 

rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően széleskörű információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai 

évekre egységesen meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, 

hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, 

és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten 
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is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képes-

ségekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesz-

tését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre (minimális cél). A 12. évfolyamon – 

különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget kell 

biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és 

elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési 

szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az 

érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi tartal-

mak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 

utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, 

például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket 

feltáró feladatokkal. 

 

11.évfolyam 

 

Témakörök a 11. évfolyamon 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál. 

 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Ember és társadalom  

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

 

2. Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

A városi és a falusi élet előnyei és hátrányai, tevékenységek a tanyán. 

Élethelyzetek szembeállítása. 

Állattartás a lakóházban, az állatok gondozása, virtuális állattartás. 

Időjárási viszonyok, időjárási jelenségek jellemzése. 
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Időjárás, évszakok. 

 

 

3. Az iskola 

Nyelvtanulás külföldön, utazási előkészületek. 

Tippek a nyelvtanuláshoz. 

Iskolai hagyományok. 

Az iskola helyiségei.  

Iskolatípusok. 

Az osztályzás előnyei és hátrányai. 

Tanulás külföldön. 

Külföldi és hazai iskolák összehasonlítása. 

Egy iskola bemutatása. 

Iskolatípusok összehasonlítása. 

Az álomiskola bemutatása. 

 

 

4. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Női ill. férfi foglalkozások. 

Álláshirdetések. 

Diákmunka. 

Álláspályázat.  

Motivációs levél. 

Pályaválasztás. 

Beszámoló munkatapasztalatokról. 

Munkakör leírása, jellemzése. 

 

 

5. Életmód 
Betegségek, baleset, sérülések.  

Orvosi vizsgálat - gyógykezelés (orvosnál).  
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Testrészek. 

Tünetek, panaszok, fájdalmak. 

Kórház. 

A nevetés mint gyógyszer. 

Kórházi tevékenységek.  

Beszámolás eseményekről. 

Étkezési- és életmódszokások.  

Egészséges ill. egészségtelen életmód. 

            

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

Sportágak, sporteszközök.  

Sportkarrierek. 

Sportolás, sportok, sporttevékenység. 

Szurkolás. 

Sportműsorok tv-ben. 

Női futball. 

Egy sportoló élete. 

Extrém sportok és sportolók. 

Rekordok és sportolók.  

 

    

7. Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok.  

Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás, ifjúsági szállás. 

Szállásfoglalás. 

Nyaralás, utazás a szülőkkel vagy nélkülük. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  
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Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 10 

2.Környezetünk  15 

3.Az iskola 15 

4.A munka világa 13 

5.Életmód 15 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

7.Utazás, turizmus 15 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 

 

Fogalomkörök a 11. évfolyamon 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Szenvedő szerkezet  Passiv im Präsens, 

Präteritum, Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit Modalver-

ben 

Sie werden am Flughafen ab-

geholt. Es wurde schon längst 

erledigt. Sind die Gäste schon 

eingeladen worden? 

Das Fenster ist geöffnet. 

Das Auto kann nicht repariert 

werden. 

 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen liefern. 

Modalitás    
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Modalverben  sollen 

 

Du könntest/müsstest das viel 

schneller machen. 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn anrufen. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 

 

 

 Temporalsatz (als, 

wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, da-

mit) 

zu + Infinitiv szerke-

zetek 

Wenn er zu Hause ist, sieht er 

immer nur fern. Als er jung 

war, fuhr er öfter ins Ausland.  

Sie steht früh auf, um für das 

Wochenende einzukaufen. 

Vergiss nicht, mich anzuru-

fen. 

Függő beszéd  jelen időben 

(Präsens) 

Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Aufgabe schwer 

war, konnten viele sie richtig 

lösen. 

 

 Kölcsönös névmások (mit)einander Sie helfen einander. 

 Relativsatz/Relativprono-

men 

der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wes-

sen 

wo 

Er ist der Mann, der gestern 

gekommen ist/dessen Auto 

gestohlen wurde. 

Ich weiß nicht, wer die Frau 

ist. 

 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1+, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, 

amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló 

konkrét dolgokra vonatkoznak. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, szemé-

lyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének 

megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszerve-

zése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető személyes 

és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid hangfel-

vételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk 

megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés segítsé-

gével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata ese-

tén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megér-

tése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi nor-

mának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket 

tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szöveg-

összefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg megér-

téséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, 

kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

A1+ nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfor-

dulatokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések 

és válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfor-

dulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse ma-

gát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtem-

póra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, szállás, 

étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése, 

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, egyetértés 

és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához 

elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekap-

csolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, 

tranzakciós és informális párbeszédek. 
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Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1+, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és 

mondatokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatok-

kal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témák-

ról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, napirend és 

személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyzetekben 

ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos 

előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1+, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gon-

dolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben. 

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek segíte-

nek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű, is-

merős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése egyszerű 

magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tartalmazó szövegek-

ből. 
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A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi szöve-

gekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-mailek-

ben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a vár-

ható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló sza-

vak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, me-

netrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus 

magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített 

irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1+, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és 

rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, 

különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 
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Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandósult 

kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes fóru-

mon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy program-

egyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet írása, 

illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszter-

szövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 

internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rig-

musok, dalszövegek, jelenetek. 

 

12.évfolyam 

 

Témakörök a 12. évfolyamon 

Óraszám: 96 óra/év, 3 óra/hét 

 

A felsoroltakon kívül fontos az eddig tárgyalt témakörök átismétlése is az érettségire való felkészítés 

esetén.  

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál 

 

1. Ember és társadalom  

Személyleírás, jellemvonások.  

Barátságok, szerelem.  

Emberek külső és belső tulajdonságainak bemutatása. 

A családban betöltött szerepek. 

A szülő-gyerek kapcsolat, kapcsolat a testvérrel, nagyszülővel. 

Feszültségek a családban, generációs konfliktusok és kezelésük. 
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Családi ünnepek, nagykorúság, az első iskolai nap hagyományai. 

Nemzeti ünnepek hazánkban és a német nyelvterületen, ünnepek, a karácsonyi és szilveszteri hagyomá-

nyok. 

Ünnepi szokások, az ünnepek előkészítése. 

Fesztiválok. 

 

 

2. Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi.  

Felsőoktatás. 

Tanulási szokások. 

Ötletek a tanuláshoz. 

Készülés az érettségire, vizsgastressz.  

A magyar, ill. német/osztrák érettségi hagyományok. 

A pályaválasztás, tanulmányok, a felsőoktatási intézmények, foglalkozások, pályaképek. 

 

3. Környezetünk 

Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság. 

Környezetvédelmi akciók Németországban. 

Környezetvédelmi projektekben való részvétel, ill. azok szervezése. 

Közlekedés autóval. 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

        

4. A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

 

5. Életmód 

Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval. 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban. 

  

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

A fiatalok médiahasználata. 
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Élet a médiával és anélkül. 

Televízió-nézési szokások, filmek. 

Beszámoló a saját médiahasználatról. 

Az egyes médiák előnyei és hátrányai, filmajánlás, történetek összefoglalása. 

 

             Kapcsolódási pontok: 

 Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása,  

 Ének-zene: klasszikus zene, pop- zene. 

 

7. Tudomány és technika 

Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok.  

Az autó részei. 

Szolgáltatások, háztartási gépek, használati utasítás. 

A háztartási eszközök használata. 

A computer részei, számítógépes tevékenységek.  

A  találmányok szerepe. 

Közlekedés autóval, az autó részei. 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

 

            Kapcsolódási pontok: 

       Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika:  

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

8. Gazdaság és pénzügyek 

A pénz mint fizetőeszköz. 

Családi kassza: kiadások, bevételek.  

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).  

Folyószámla.  

Fogyasztás, reklámok. 

Tanácsok a vásárláshoz, vásárlás az interneten, a jövő áruháza. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  
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Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 12 

2. Az iskola 10 

3.Környezetünk  12 

4.A munka világa 8 

5.Életmód 12 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 12 

7.Tudomány és technika 9 

8. Gazdaság és pénzügyek 12 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

9 

Összesen: 96 

 

 

Fogalomkörök  a 12. évfolyamon 

 

A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is, érettségire való felkészítés esetén. 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 múlt idő Plusquamperfekt Er hatte alles gemacht, als wir an-

kamen. 

 műveltetés lassen ( Präteritum) 

 

Wir  ließen unsere Nähmaschine 

reparieren. 

 feltételesség óhajtó mondat Wenn Sie doch helfen könnten! 

Modalitás    
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  haben+zu,  

sein + zu 

 

Sie haben das Formular zu unter-

schreiben. Das ist kaum zu glau-

ben. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Adjektivdeklination -  

 

 

 Főnévvé vált 

melléknevek  

Melléknévi igenév 

 

 

 Wir haben alle Verwandten ein-

geladen 

ein gedeckter Tisch, die fehlende 

Seite 

Logikai viszonyok 

 

   

 alárendelések 

 

Temporalsatz (bevor, 

nachdem, bis) 

 

anstatt dass/anstatt zu 

ohne dass/ohne zu 

Sie ging weg, bevor der Film zu 

Ende ging. 

 

Sie antwortet, anstatt die Sache zu 

überlegen.  

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

   

  kötőszók 

 

névmások 

 

da 

 

derjenige/diejenige 

 

einer/eines/eines 

Da er krank war, konnte er nicht 

mitspielen. 

Sie war diejenige, die uns immer 

helfen konnte. 

Es ist eines des besten Autos. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Adjektivdeklination Főnévként használt 

melléknév  

Melléknévi igenév 

 

 

die gelöste Aufgabe 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2-, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizo-

nyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-

rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-

veinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-

lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy elő-

adás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felisme-

rése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak kikövet-

keztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség esetén ösz-

szefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, rek-

lámok, dalok, videók. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2-, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az isko-

lával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 
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Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-

könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy magya-

rázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, bol-

dogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 

hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk beszer-

zése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, pos-

tán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség igénybevéte-

lével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 

elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 
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Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 

ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, in-

terjúk, viták. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2-, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincs-

beli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 

lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetek-

ben a mondanivaló kifejezésére. 
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A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazá-

sával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2-, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 

témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 

szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érvelő 

szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés so-

rán. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövet-

keztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 
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beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2-, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoz-

nak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 

véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló elemek 

lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
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Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben meg-

szólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák. 

 

 

 

Függelék 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszkö-

zöket valamint a hozzájuk tartozó angol nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten 

lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi 

szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

13. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

14. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

15. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

16. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

17. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

18. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 
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15. Cselekvés, történés, létezés  

16. Birtoklás  

17. Térbeli viszonyok 

18. Időbeli viszonyok 

19. Mennyiségi viszonyok 

20. Minőségi viszonyok 

21. Logikai viszonyok 

 

Német nyelv                               Kommunikációs eszközök– 9-10. évfolyam (A1) 

 

6. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

Gratuláció, jókívánságok és arra reagálás Herzlichen Glückwunsch zum…! Danke. Fröhliche Weih-

nachten. 

 

7. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz az elismerése és el nem 

ismerése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

 

8. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht, Ich bin nicht dumm!  

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 
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9. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte! 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht.. 

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

 

10. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

 

 

 

Német nyelv                               Kommunikációs eszközök– 11-12. évfolyam (A2) 

 

11. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

Megszólítás Entschuldigung! 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás  Ich heiße Martin. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

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

Weihnachten. 

Személyes levélben megszólítás, elköszö-

nés 

Lieber Karl! 

herzlichst Deine…, viele Grüsse 

 

12. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 
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Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Valaki igazánakaz elismerése és el nem is-

merése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Akarat, kívánság, képesség ich will…,  Ich will das nicht. 

ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

 ich kann… Ich kann jetzt mitgehen. 

 

13. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mei Bruder.… Meine Mutter ist schön. 

Infrmációkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht,  

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

 

14. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

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

 

15. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

Visszakérdezés Wie bitte?  

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 
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MELLÉKLET 

 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető fordu-

latait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud mu-

tatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, 

dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű inter-

akcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondato-

kat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, ame-

lyek személyére, családjára, közvetlen környeze-

tére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a part-

ner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és meg-

válaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal 

le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes 

adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egysze-

rűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és mó-

dosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid 

üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány 

egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mon-

datfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely 

bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó sza-

vakból és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 

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

információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben képes 

úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi dolgok-

ról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a köz-

vetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük törté-

netek lényegét. A kért információt ki tudja ke-

resni.  
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Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókin-

cset, ha számára ismert dologról van szó. Megérti 

a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelenté-

sek, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi té-

máról szóló beszélgetésben, amely ismert tevé-

kenységhez kapcsolódó közvetlen információ-

cserét igényel. Megérteti magát a társasági be-

szélgetésben. Röviden le tudja írni például a csa-

ládját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra re-

agál. Képes jelezni, mikor követi a kommuniká-

ciót, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját 

maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet 

tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, 

de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat. 

Szókincse elegendő az alapvető kommunikációs 

szükségletek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb informáci-

óit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola, sza-

badidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás során adódik. 

Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le 

tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg 

tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a ben-

nük lévő információt, amelyek hétköznapi, gya-

kori témákkal foglalkoznak. Megérti az esemé-

nyekről, érzelmekről, véleményekről szóló íráso-

kat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előfor-

duló, ismerős témáról szóló köznyelvi beszé-

det/társalgást. Megérti a legfontosabb informáci-

ókat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési kö-

réhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról 

szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és vi-

lágosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterüle-

ten utazás közben felmerülő helyzetekben, vala-

mint ismerős, mindennapi témákról adódó be-

szélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordula-

tokkal mondja el élményeit, céljait. Röviden 

megindokolja és megmagyarázza véleményét. 

Képes elmesélni egy történetet, és erről véle-

ményt megfogalmazni.  
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Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció 

kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére 

ismerős vagy számára érdekes témákban. Meg 

tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 

meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével egy-

formán értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő 

szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol 

élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begya-

korolt szerkezetek és mondatfajták gyakran hasz-

nált körét viszonylag helyesen alkalmazza. Meg-

felelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki 

tudja magát fejezni. 

 

 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, bele-

értve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interak-

ciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és részletes szöveget al-

kotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrá-

nyok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szö-

vegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, 

illetve a bennük rejlő információt, érvelést. Jó-

részt megérti az eseményekről, érzelmekről, vé-

leményekről szóló, irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az 

összetett érvelést, ha ezek számára nem idegen 

szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és té-

vében elhangzó, aktuális eseményekről szóló hír-

műsorok lényegét, valamint a köznyelvet hasz-

náló játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen 

vesz részt mindennapi témákat érintő, anya-

nyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban. Rész-

letesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és 

megvédi véleményét, el tud mondani egy törté-

netet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, valamint be tudja fejezni 

a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig 

elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén 

fenn tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 

megértését jelzi, illetve más személyeket is be 

tud vonni a beszélgetésbe.  
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Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, össze-

függő szöveget a jelenkor problémáiról és az ér-

deklődésével egybevágó témákról. Beszámol él-

ményeiről, kifejti véleményét, érvel egy állás-

pont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem 

vét félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját ké-

pes kijavítani. Általános témákban és saját érdek-

lődési területén jó szókinccsel rendelkezik ah-

hoz, hogy szabatosan fejezze ki magát.  

 

Német nyelv 

Képességkibontakoztatás 

7-12. évfolyam 

Heti 1 óra  

36x1óra =36 óra a 7-11. évfolyamokon 

32x1 óra = 32 óra a 12. évfolyamon 

 

I. Törvényi háttér 

1. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló (110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet a I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelveknél a követke-

zőképp fogalmaz: „A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompeten-

ciák kialakításának egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. 

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánla-

tos figyelembe venni:…  váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó 

differenciálás a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az el-

lenőrzésben, az értékelésben…” 

 

2. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A tanítási év rendje, a tanítási, 

képzési idő, az egyéb foglalkozások fejezetének 27. § 5. bekezdésében a következő szerepel: 

„… a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma és az osztályok 

engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos 

helyzetű tanulók felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendelle-

nességgel diagnosztizált tanulók számára, továbbá az első–negyedik évfolyamra járó tanulók 

eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést biztosító egy–három fős foglalkozá-

sokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további heti egy-egy óra 

biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott időkerete felett.” 

 

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendeletben az Egységesség és differenciálás résznél a következő megfogalmazás ol-

vasható a tehetséggondozásról: „… A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják 

az egyes területeken alulteljesítő tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderí-

tésén alapuló csökkentését, megszüntetését…” 

 

 

II. Képességkibontakoztatás sarkalatos kérdései német nyelvből  

Egy-egy nyelvi csoport tanítása során a csoportba járó tanulók között nagy különbségek alakul-

hatnak ki. Hamar kitűnnek azok a tanulók, akik a csoport átlagteljesítménye alatt teljesítenek. 
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Ennek hátterében sok tényező állhat: motiváció hiánya, sikertelenség hiánya, nem kellő szor-

galom vagy kitartás - és még sorolhatnánk az okokat.  

Fontos megjegyezni, hogy a hiányosságok, elmaradások a nyelvhasználó nyelvi tevékenységei 

során jelentkeznek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és 

közvetítő készség). A képesség kibontakoztató  foglalkozások elsődleges célja, hogy ezeket a 

hiányosságokat  a megfelelő nyelvi szinten (A1-B2) – természetesen ezalatt az adott csoport 

nyelvi szintjét kell érteni – csökkentse, elősegítse a felzárkóztatást.   

 

Fontos, hogy a képesség kibontakoztató foglalkozást tartó szaktanár feltárja, hogy mi okozza a 

tanuló nyelvi kompetenciájának hiányosságát. Mivel a valóságban a legtöbbször több tényező 

állhat ennek hátterében, ezért a felzárkóztatás során több készség együttes fejlesztésére van 

szükség, ezért javasolt a nyelvi kompetenciák integrált formában történő rendszerezése, ismét-

lése, rögzítése.   

 

A képesség kibontakoztató foglalkozások fontos célja, hogy a tanulók képesek legyenek meg-

oldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat nemcsak a tanórákon és az érettségi vizsgá-

kon, hanem tanulmányaik befejezése után  az élet különböző területein, a magánéletben, a köz-

életben vagy a munka világában.  

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szö-

vegkompetencia. Ezek fejlesztése kiemelkedő  jelentőségű a felzárkóztatás során. 

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fono-

lógiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szük-

séges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a 

hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség 

fejlesztésén keresztül aktiválódik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét 

jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a 

tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelv-

tanulókban (például udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbe-

széd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 

szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, 

az interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi ele-

meit. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és hasz-

nálniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen meg-

formált, értelmes mondanivaló alakítható ki.  

 

III. A képességkibontakoztatás rendszere  

A képességkibontakoztatás német nyelvből igazodik a kerettanterv fejlesztési követelményei-

hez, amelyek a következők:  

 

- Hallott szöveg értése 

- Szóbeli interakció 

- Összefüggő beszéd 

- Olvasott szöveg értése 

- Íráskészség 

 

IV. Javasolt órafelosztás 
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Nagyon fontos megjegyezni, hogy a felzárkóztató foglalkozások idegen nyelvből, így német 

nyelvből is az egyes nyelvi szinten történő fejlesztési követelmények teljesítését jelenti. A 

nyelvi szintek leírását és fejlesztési követelményeit a melléklet tartalmazza.  

A képességfejlesztő foglalkozásokat tartó szaktanár kompetens annak eldöntésében – ismerve 

a tanuló nyelvi kompetenciáját – hogy a tanuló melyik nyelvi készséget milyen arányban kell 

fejleszteni, hogy a tanuló eredményes szerepeljen a tanórákon és a későbbiek során az érettségi 

vizsgán is. Ezeknek a foglalkozásoknak természetesen igazodniuk kell ahhoz a nyelvi szinthez, 

ami a fejlesztésre szoruló tanuló nyelvi csoportjának a szintje. Az alábbiakban megadott óra-

felosztás nem kötelező, ettől a szaktanár belátása szerint eltérhet, hiszen minden tanuló más-

más tanulási nehézséggel küzd. Ennek struktúráját rögzíti az éves tanmenetben.  

 

- Hallott szöveg értése – 6 óra 

- Szóbeli interakció – 9 óra  

- Összefüggő beszéd – 9 óra 

- Olvasott szöveg értése – 6 óra  

- Íráskészség – 6 óra  

 

A képességfejlesztő foglalkozást segítő kiadványok kiválasztásának elvei 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncep-

cionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a meg-

felelő tankönyvet, tankönyvcsaládot, kiadványokat.  

A kiadvány akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi kommuni-

káció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben 

megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati elő-

írásainak, a korszerű módszertanának.  Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy a tan-

könyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális 

- igényeinek. 

 

A képességfejlesztő foglalkozást végző szaktanár kompetens annak eldöntésében, hogy az 

egyes nyelvi készségek fejlesztéséhez milyen kiadványokat kíván felhasználni. Mivel minden 

szinthez, illetve készség fejlesztéshez más-más kiadvány, segédlet használható fel, ezek felso-

rolásától a helyi tantervben eltekintünk. A szaktanár viszont rögzíti azt az éves tanmenetben.  

 

 

Melléklet  

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető 

fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, 

be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint isme-

rős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Ké-

pes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mon-

datokat feliratokon, reklámokban, katalógu-

sokban.  
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Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, 

amelyek személyére, családjára, közvetlen 

környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a 

partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz 

és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős 

témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű 

fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, isme-

rőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni szemé-

lyes adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes 

egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rö-

vid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni né-

hány egyszerű, betanult nyelvtani szerkeze-

tet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszó-

kinccsel, amely bizonyos konkrét szituáci-

ókra vonatkozó szavakból és fordulatokból 

áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal 

kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt 

nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél informá-

ciót családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni 

saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 

történetek lényegét. A kért információt ki 

tudja keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szó-

kincset, ha számára ismert dologról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzene-

tek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lé-

nyegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköz-

napi témáról szóló beszélgetésben, amely is-

mert tevékenységhez kapcsolódó közvetlen 

információcserét igényel. Megérteti magát a 

társasági beszélgetésben. Röviden le tudja 

írni például a családját, lakóhelyét, tanulmá-

nyait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra 

reagál. Képes jelezni, mikor követi a kom-

munikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, 
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hogy saját maga fenn tudja tartani a beszél-

getést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánle-

velet tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen hasz-

nál, de még rendszeresen elkövet alapvető 

hibákat. Szókincse elegendő az alapvető 

kommunikációs szükségletek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb 

információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például 

munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterü-

letre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdek-

lődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, re-

ményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és ter-

veket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek hétköz-

napi, gyakori témákkal foglalkoznak. Meg-

érti az eseményekről, érzelmekről, vélemé-

nyekről szóló írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen elő-

forduló, ismerős témáról szóló köznyelvi be-

szédet/társalgást. Megérti a legfontosabb in-

formációkat olyan rádió- és tévéműsorok-

ban, amelyek aktuális eseményekről, illetve 

az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben 

viszonylag lassan és világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvte-

rületen utazás közben felmerülő helyzetek-

ben, valamint ismerős, mindennapi témákról 

adódó beszélgetésekben. Egyszerű, össze-

függő fordulatokkal mondja el élményeit, 

céljait. Röviden megindokolja és megma-

gyarázza véleményét. Képes elmesélni egy 

történetet, és erről véleményt megfogal-

mazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommuni-

káció kezdeményezésére, fenntartására és 

befejezésére ismerős vagy számára érdekes 

témákban. Meg tudja ismételni az elhangzot-

tak egy részét, hogy meggyőződjön arról, be-

szélgetőpartnerével egyformán értelmezik-e 

az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, össze-

függő szöveget ismert, hétköznapi témák-

ban. Beszámol élményeiről, véleményéről.  
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Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, be-

gyakorolt szerkezetek és mondatfajták gyak-

ran használt körét viszonylag helyesen alkal-

mazza. Megfelelő szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni. 

 

 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmene-

tét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és ter-

mészetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos 

és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról 

a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos 

szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 

lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 

érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló, irodalmi 

prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni 

az összetett érvelést, ha ezek számára nem 

idegen szakterületet érintenek. Megérti a rá-

dióban és tévében elhangzó, aktuális esemé-

nyekről szóló hírműsorok lényegét, valamint 

a köznyelvet használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természe-

tesen vesz részt mindennapi témákat érintő, 

anyanyelvű beszélőkkel folytatott társalgás-

ban. Részletesen kifejti, megindokolja, meg-

magyarázza és megvédi véleményét, el tud 

mondani egy történetet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfe-

lelő időpontban szólal meg, valamint be 

tudja fejezni a társalgást, ha szükséges, bár 

ezt nem mindig elegánsan valósítja meg. Is-

merős témák esetén fenn tudja tartani a be-

szélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, il-

letve más személyeket is be tud vonni a be-

szélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, össze-

függő szöveget a jelenkor problémáiról és az 

érdeklődésével egybevágó témákról. Beszá-

mol élményeiről, kifejti véleményét, érvel 

egy álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. 

Nem vét félreértést okozó hibát, és legtöbb 
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hibáját képes kijavítani. Általános témákban 

és saját érdeklődési területén jó szókinccsel 

rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan fejezze 

ki magát.  

Német nyelv 

Tehetséggondozás  

7-12. évfolyam 

Heti 1 óra  

36x1óra =36 óra a 7-11. évfolyamokon 

32x1 óra = 32 óra a 12. évfolyamon 

 

I. Törvényi háttér 

1. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló (110/2012. (VI. 

4.) Korm. rendelet a I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelveknél a követke-

zőképp fogalmaz: „A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompeten-

ciák kialakításának egyik feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. 

A differenciált tanítás-tanulás megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánla-

tos figyelembe venni:… a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési 

eljárások alkalmazkodjanak az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, 

általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük kibontakoztatását…” 

 

2. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény céljáról és alapelveiről szóló 1. § 

(1)  bekezdésében így fogalmaz:  „A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, 

amely elősegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését, készségeik, 

képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, műveltségük életkori 

sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és 

céljaik elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelős ál-

lampolgárokat nevel. Kiemelt célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás 

megakadályozása és a tehetséggondozás.” 

A törvény 6. melléklete órakeretet is biztosít a tehetséggondozásnak.  

 

3. A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) 

EMMI rendeletben az Egységesség és differenciálás résznél a következő megfogalmazás ol-

vasható a tehetséggondozásról: „… …Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos te-

rülete a tehetséggondozás, amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre 

képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el 

és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. 

A megfelelő oktatási módszerek, munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni kü-

lönbségek kibontakozását. Az egyéni fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehe-

tőségei során a pedagógusok megfelelő feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik 

fejlődésüket, és az adott szakasznak megfelelő kihívások elé állítják őket.” 

 

II. Tehetséggondozás sarkalatos kérdései német nyelvből  

Egy-egy nyelvi csoport tanítása során a csoportba járó tanulók között nagy különbségek alakul-

hatnak ki. Hamar kitűnnek azok a tanulók, akik a csoport átlagteljesítménye fölött teljesítenek 

és szorgalmuknak, hozzáállásuknak, rendszeres tanulási tevékenységüknek  köszönhetően  

nyelvből tehetségesnek bizonyulnak.  

Fontos megjegyezni, hogy a tehetséges nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző  

nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség 
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és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet használó társadalmi-kulturális háttere, igé-

nyei és érdeklődése szerint. Ezért a tehetséggondozó foglalkozásoknak elsősorban az a célja, 

hogy ezeket a nyelvi tevékenységeket a megfelelő nyelvi (A1-C1) szinten tovább fejlessze.  

 

A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv se-

gítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, pro-

duktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb meg-

oldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanít-

juk.  

 

A nyelvtanítás fontos célja, hogy a tanulók képesek legyenek megoldani nyelvhasználatot 

igénylő valós feladataikat az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az okta-

tásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szö-

vegkompetencia. Ezek fejlesztése kiemelkedő  jelentőségű a tehetséggondozás során. 

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fono-

lógiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szük-

séges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a 

hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség 

fejlesztésén keresztül aktiválódik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét 

jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a 

tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelv-

tanulókban (például udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbe-

széd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 

szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, 

az interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi ele-

meit. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és hasz-

nálniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen meg-

formált, értelmes mondanivaló alakítható ki.  

 

III. A tehetséggondozás rendszere  

A tehetséggondozás német nyelvből igazodik a kerettanterv fejlesztési követelményeihez, ame-

lyek a következők:  

- Hallott szöveg értése 

- Szóbeli interakció 

- Összefüggő beszéd 

- Olvasott szöveg értése 

- Íráskészség 

 

Lehetőség van német nyelvi versenyfelkészítésre is. Az egyes német nyelvi versenyeket a 

német munkaközösség éves munkaterve tartalmazza.  

 

IV. Javasolt órafelosztás 

Nagyon fontos megjegyezni, hogy a tehetséggondozás idegen nyelvből, így német nyelvből is 

az egyes nyelvi szinten történő fejlesztési követelmények teljesítését jelenti. A nyelvi szintek 

leírását és fejlesztési követelményeit a melléklet tartalmazza.  

A tehetséggondozást végző szaktanár kompetens annak eldöntésében – ismerve a tanuló nyelvi 

kompetenciáját – hogy a tanuló melyik nyelvi készséget milyen arányban szeretné fejleszteni. 
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Ez természetesen igazodik a nyelvi szintekhez is. Az alábbiakban megadott órafelosztás nem 

kötelező, ettől a szaktanár belátása szerint eltérhet. Ennek struktúráját rögzíti az éves tanmenet-

ben.  

 

 

- Hallott szöveg értése – 6 óra 

- Szóbeli interakció – 9 óra  

- Összefüggő beszéd – 9 óra 

- Olvasott szöveg értése – 6 óra  

- Íráskészség – 6 óra  

 

A tehetséggondozást segítő kiadványok kiválasztásának elvei 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncep-

cionális, tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a meg-

felelő tankönyvet, tankönyvcsaládot, kiadványokat.  

A kiadvány akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi kommuni-

káció fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben 

megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati elő-

írásainak, a korszerű módszertanának.  Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy a tan-

könyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális 

- igényeinek. 

 

A tehetséggondozást végző szaktanár kompetens annak eldöntésében, hogy az egyes nyelvi 

készségek fejlesztéséhez milyen kiadványokat kíván felhasználni. Mivel minden szinthez, il-

letve készség fejlesztéshez más-más kiadvány, segédlet használható fel, ezek felsorolásától a 

helyi tantervben eltekintünk. A szaktanár viszont rögzíti azt az éves tanmenetben.  

 

 

Melléklet  

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető 

fordulatait, amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, 

be tud mutatni másokat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint isme-

rős emberekre, dolgokra vonatkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Ké-

pes egyszerű interakcióra, ha a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mon-

datokat feliratokon, reklámokban, katalógu-

sokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, 

amelyek személyére, családjára, közvetlen 

környezetére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a 

partner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz 

és megválaszol egyszerű kérdéseket ismerős 
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témára és helyzetre vonatkozóan. Egyszerű 

fordulatokkal le tudja írni lakóhelyét, isme-

rőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni szemé-

lyes adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes 

egyszerűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és 

módosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rö-

vid üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni né-

hány egyszerű, betanult nyelvtani szerkeze-

tet és mondatfajtát. Rendelkezik alapszó-

kinccsel, amely bizonyos konkrét szituáci-

ókra vonatkozó szavakból és fordulatokból 

áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek 

az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal 

kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt 

nyelvi helyzetekben képes úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél informá-

ciót családi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni 

saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük 

történetek lényegét. A kért információt ki 

tudja keresni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szó-

kincset, ha számára ismert dologról van szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzene-

tek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lé-

nyegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköz-

napi témáról szóló beszélgetésben, amely is-

mert tevékenységhez kapcsolódó közvetlen 

információcserét igényel. Megérteti magát a 

társasági beszélgetésben. Röviden le tudja 

írni például a családját, lakóhelyét, tanulmá-

nyait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra 

reagál. Képes jelezni, mikor követi a kom-

munikációt, de ritkán ért meg eleget ahhoz, 

hogy saját maga fenn tudja tartani a beszél-

getést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánle-

velet tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen hasz-

nál, de még rendszeresen elkövet alapvető 
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hibákat. Szókincse elegendő az alapvető 

kommunikációs szükségletek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb 

információit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például 

munka, iskola, szabadidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterü-

letre utazás során adódik. Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdek-

lődési körébe tartozó témában. Le tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, re-

ményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és ter-

veket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a 

bennük lévő információt, amelyek hétköz-

napi, gyakori témákkal foglalkoznak. Meg-

érti az eseményekről, érzelmekről, vélemé-

nyekről szóló írásokat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen elő-

forduló, ismerős témáról szóló köznyelvi be-

szédet/társalgást. Megérti a legfontosabb in-

formációkat olyan rádió- és tévéműsorok-

ban, amelyek aktuális eseményekről, illetve 

az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz 

kapcsolódó témákról szólnak, és amelyekben 

viszonylag lassan és világosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvte-

rületen utazás közben felmerülő helyzetek-

ben, valamint ismerős, mindennapi témákról 

adódó beszélgetésekben. Egyszerű, össze-

függő fordulatokkal mondja el élményeit, 

céljait. Röviden megindokolja és megma-

gyarázza véleményét. Képes elmesélni egy 

történetet, és erről véleményt megfogal-

mazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommuni-

káció kezdeményezésére, fenntartására és 

befejezésére ismerős vagy számára érdekes 

témákban. Meg tudja ismételni az elhangzot-

tak egy részét, hogy meggyőződjön arról, be-

szélgetőpartnerével egyformán értelmezik-e 

az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, össze-

függő szöveget ismert, hétköznapi témák-

ban. Beszámol élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, be-

gyakorolt szerkezetek és mondatfajták gyak-

ran használt körét viszonylag helyesen alkal-

mazza. Megfelelő szókinccsel rendelkezik 

ahhoz, hogy ki tudja magát fejezni. 
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B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmene-

tét, beleértve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és ter-

mészetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos 

és részletes szöveget alkotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról 

a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos 

szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) 

lényegét, illetve a bennük rejlő információt, 

érvelést. Jórészt megérti az eseményekről, 

érzelmekről, véleményekről szóló, irodalmi 

prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni 

az összetett érvelést, ha ezek számára nem 

idegen szakterületet érintenek. Megérti a rá-

dióban és tévében elhangzó, aktuális esemé-

nyekről szóló hírműsorok lényegét, valamint 

a köznyelvet használó játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természe-

tesen vesz részt mindennapi témákat érintő, 

anyanyelvű beszélőkkel folytatott társalgás-

ban. Részletesen kifejti, megindokolja, meg-

magyarázza és megvédi véleményét, el tud 

mondani egy történetet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfe-

lelő időpontban szólal meg, valamint be 

tudja fejezni a társalgást, ha szükséges, bár 

ezt nem mindig elegánsan valósítja meg. Is-

merős témák esetén fenn tudja tartani a be-

szélgetést azáltal, hogy megértését jelzi, il-

letve más személyeket is be tud vonni a be-

szélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, össze-

függő szöveget a jelenkor problémáiról és az 

érdeklődésével egybevágó témákról. Beszá-

mol élményeiről, kifejti véleményét, érvel 

egy álláspont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. 

Nem vét félreértést okozó hibát, és legtöbb 

hibáját képes kijavítani. Általános témákban 

és saját érdeklődési területén jó szókinccsel 

rendelkezik ahhoz, hogy szabatosan fejezze 

ki magát.  

 

C1, felsőfok  
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Folyamatosan és gördülékenyen fejezi ki magát, ritkán keresi a szavakat és kifejezéseket. A 

nyelvet könnyeden és hatékonyan használja a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. 

Gondolatait, véleményét pontosan ki tudja fejteni; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja 

kapcsolni. 

Világosan és részletesen tud leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket 

is bevon, egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be. 

 

Hallott szöveg értése 
Képes megérteni hosszabb beszélt szövegeket olyan elvont 

vagy komplex témákról, amelyek nem tartoznak szakterüle-

téhez, bár időnként szükség lehet arra, hogy bizonyos ré-

szekre rákérdezzen, különösen, ha a beszélő akcentusa isme-

retlen. Számos beszélt nyelvi és idiomatikus kifejezést képes 

felismerni, és érzékeli a regiszterek váltakozását. Abban az 

esetben is megért hosszabb szövegeket, ha azok nem világo-

san tagoltak, és az összefüggésekre csak utalnak, de nem fej-

tik ki részletesen. 

 

Olvasott szöveg értése 

Részleteiben megért hosszú, komplex (olvasott) szövegeket, 

függetlenül attól, hogy azok a saját szakterületéhez közel 

vagy attól távol esnek, feltéve, ha a nehéz részeket újra elol-

vashatja. 

 

Beszédkészség 

Szinte minden erőfeszítés nélkül képes folyamatosan és 

spontán módon kifejezni magát. Jelentős szókincskészletét 

jól vezényli, ami azt is lehetővé teszi, hogy az esetleges hiá-

nyosságokat körülírással könnyedén pótolja. Ritkán kell ke-

resgélnie a megfelelő kifejezéseket, vagy elkerülő techniká-

kat alkalmaznia, legfeljebb az elméletileg nehéz téma aka-

dályozhatja meg abban, hogy nyelvhasználata folyamatos és 

gördülékeny legyen. 

 

Íráskészség 

Világos, részletes leírást és bemutatást tud adni összetett té-

mákkal kapcsolatban; összekapcsolja az egyes altémákat, ki-

fejti az egyes pontokat és megfelelő befejezéssel zár. Vilá-

gosan és pontosan ki tudja fejezni magát, rugalmasan és ha-

tékonyan kommunikál a címzettel. Világos, jól szerkesztett 

szövegeket tud írni összetett témákról, a lényeges, fontos 

kérdéseket kihangsúlyozza, a nézeteket kiegészítő gondola-

tokkal, érvekkel és megfelelő példákkal fejti ki és támasztja 

alá, és megfelelő befejezéssel kerekíti le. 

 

 

 

Helyi tanterv Német célnyelvi civilizáció 
9-12. évfolyam 

 

A Kölcsey Ferenc Gimnázium 

Német két tanítási nyelvű osztályai számára 
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A helyi tanterv az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002 (V.24.) OM rendelet, a nem-

zeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és al-

kalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a kerettantervek 

kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet, valamint a kerettan-

terv a két tanítási nyelvű általános iskolai, középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához szóló 

4/2013 (I.11) EMMI rendelet  alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. évfolyamoktól felmentő rend-

szerben bevezetésre.  

 
 

 

I. Bevezetés 

 

Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció tan-

tárgy tanításának az a célja, hogy a célnyelv használatával a tanulók tájékozottá váljanak a célnyelvi 

országok legtágabb értelemben vett kultúrájában. Ez felöleli a célországok földrajzát, gazdaságát, társa-

dalmi viszonyait, történelmét, tudománytörténetét, tudományos-technikai vívmányait, irodalmát, művé-

szetét, valamint a mindennapi élet kultúráját is. A tantárgy kiváló lehetőséget kínál a tantárgyközi in-

tegráció megvalósítására és a célnyelv iránti érdeklődés fenntartására.  

A műveltségi tartalmak feldolgozása a kulcskompetenciák fejlesztésével együtt hozzájárul a tanulók 

személyiségfejlődéséhez; az önálló ismeretszerzés, a tájékozódás, a véleményformálás képessége mel-

lett csiszolja a társas kompetenciákat; növeli az elfogadás, a tolerancia képességét; fejleszti a célnyelvi 

kommunikációs kompetenciát. 

A célnyelvi civilizáció tantárgy − komplex jellegéből fakadóan – a tanulók életkorához igazítva szin-

tetizálja a NAT nevelési célkitűzéseit.  

A tanulók a tanulmányozott országok kultúrájának jellegzetességeit összehasonlítják a magyar kul-

túra értékeivel, így kiteljesedik az egyetemes és a magyar műveltségről alkotott képük, és el tudják 

helyezni a célnyelvi kultúrát a magyarság kultúrájával együtt az egyetemes értékrendben. Tanulmányaik 

segítségével felfedezik és megértik a célországokban honos etikai elveket, és összevetik ezeket a külön-

böző kultúrák – köztük saját nemzetük – etikai elvárásaival, így gazdagodik erkölcsi világképük. 

A tanulók értelmezik az anyanyelvi kultúrától eltérő társadalmi szokásokat és szabályokat (udvari-

assági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok), ezáltal 

hatékonyabb kapcsolatteremtésre lesznek képesek magánemberként és munkájuk során is.  

Tájékozódnak arról, hogyan valósul meg a demokrácia a célnyelvi országokban, ismereteket szerez-

nek a más országokban folyó civil társadalmi tevékenységekről, az adott országok nemzetközi szerve-

zetekhez és az Európai Unióhoz való viszonyáról, valamint arról, hogy a helyi közösségek milyen tár-

sadalmi problémákkal küzdenek. A célnyelvi országokban oly népszerű önkéntes mozgalmak, valamint 

a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők számára teremtett esélyek megismerésével a tanulók fele-

lősségtudata is fejlődhet. 

A tanulók képet kapnak a célországok gazdaságának globális és lokális problémáiról, a munka vilá-

gáról, az életszínvonalról, foglalkoznak a fenntartható fejlődés kérdéseivel. Megismerik a célnyelvi or-

szágok munkaerőpiacának előnyös és kockázatos jellemzőit, így jobban el tudják dönteni, hogy vállal-

nának-e munkát külföldön, s ha igen, akkor hol, milyet és mennyi időre.  
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A célnyelvi civilizáció tantárgy tartalma megköveteli a folyamatos tájékozódást a célnyelvi országok 

hírforrásaiban. A tanulók nyomon követhetik a változásokat, megérthetik az egyes országok fejlődésé-

nek folyamatát, közben pedig gyakorolják a digitális és hagyományos médiumok használatát. Eleinte 

segítséggel, később önállóan értékelik a talált információk hitelességét. A hagyományos könyvtárhasz-

nálatot is gyakorolják, hogy magabiztosan tudjanak tájékozódni az idegen és a magyar nyelvű könyvtári 

gyűjtemények anyagaiban.  

A célnyelvi civilizáció tanulása valós élethelyzetekre készíti fel a tanulókat, feladatok megoldása 

során fejleszti a problémamegoldó képességet. A tanulók információszerzés közben megtanulnak a cél-

nyelven jegyzetelni, rendszeresen használják az önálló, áttekinthető, lényegkiemelő jegyzetelési techni-

kákat a hangzó és az írott szövegek feldolgozásakor. Civilizációs tanulmányaik hozzájárulnak ahhoz, 

hogy gondolataikat, megállapításaikat kifejezzék és szabatosan indokolják a célnyelven. A tantárgy jó 

lehetőséget kínál a kooperatív tanulási technikák alkalmazására (mozaik módszer, projektmunka, szak-

értői csoport stb.).  

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy komplex jellegéből adódóan számos kulcskompetencia fejlesztését 

támogatja. A tanulók idegen nyelvű kommunikációja hitelesebbé válik azáltal, hogy szociokulturális 

ismereteik és interkulturális készségeik fokozatosan fejlődnek, gyakorlatot szereznek a kultúrák közötti 

párbeszédben. Ezek a készségek később is nagy segítséget jelentenek a kapcsolatteremtésben és a kap-

csolatok fenntartásában, valamint a munkaerőpiacon való helytállásban. 

Célnyelvi tanulmányaik során a tanulók megfigyelik, leírják, magyarázzák a szóban forgó területek 

természeti és mesterséges környezetét, azok jelenségeit és folyamatait, kutatják a környezettudatos élet-

mód és fenntarthatóság legjobb gyakorlatát a célországokban, bővítik természettudományos műveltsé-

güket a célországok tudományos-technikai vívmányainak megismerésével. 

Megismerik a célnyelvi országok történelmének kulcsfontosságú eseményeit, az állam demokratikus 

felépítését, az állampolgári jogokat, az aktuális politikai és társadalmi törekvéseket. Megtanulják az em-

beri jogok tiszteletét, az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség megbecsülését. Tá-

jékozódnak más országok kulturális örökségéről az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a 

bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti 

kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. A tantárgy tanulására jellemző produktív és inter-

aktív tevékenységek támogatják a művészeti alkotások értő és beleérző értelmezését a népszerű kortárs 

kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanulókban pozitív 

attitűd alakuljon ki a művészetek, a művészi kifejezés sokfélesége iránt, nyitottakká váljanak az eszté-

tikai élmények befogadására. 

Az önálló és csoportos problémamegoldó tevékenységek, a kooperatív módszerek alkalmazása fel-

készíti a tanulókat a csoportban folyó közös munkavégzésre. Megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak 

társaikhoz, hogyan osszák meg ismereteiket, hogyan fogadják el, vagy hogyan vitassák mások vélemé-

nyét. Kialakul reális önértékelésük, megtanulják elfogadni a kritikát, és mások értékelésének kulturált 

módját is gyakorolhatják. A folyamat eredményeképpen fejlődik személyiségük, erősödik belső moti-

vációjuk, és kialakulnak önálló tanulási stratégiáik, ami az egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen 

feltétele.  

 

Az Irányelvek szerint a két tanítási nyelvű általános iskolai képzésben a célnyelvi civilizáció óra-

száma az 5–8. évfolyamon heti 1 óra, míg a középiskolai képzésben a 9–10. évfolyamon heti 1 óra, a 

11–12. évfolyamon heti 2 óra. A középiskolai célnyelvi civilizáció tantárgy nem építhet az általános 

iskolai célnyelvi civilizáció tantárgyra, így a készségeket és ismereteket a középiskolában is el kell sa-
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játítani. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása a helyi tantervben jelenik meg, amelynek elkészí-

tése és az arányok kialakítása során figyelembe kell venni a célnyelven tanított tantárgyakhoz kapcso-

lódó, már meglévő és fejlesztendő célnyelvi készségeket, ismereteket. 

 

Időkeret, óraszámok 

 

 H I J K L M 

1 
 Előkészítő évfo-

lyam (9/Kny)  
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

2 

 

heti óra-

szám 

- 1 1 2 2 

2 

 

hetek 

száma 

- 36 36 36 32 

2 

 

évi óra-

szám 

- 36 36 72 64 

 

 

 

A célnyelvi civilizáció tantárgy fejlesztési feladatai: 

1. Ismeretszerzés célnyelven 

2. Kritikai gondolkodás 

3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

4. Tájékozódás időben és térben 

Bontásban lásd lent: 

 

 

1. Ismeretszerzés célnyelven 

 

 C D 

1 9–10. évfolyam 11–12. évfolyam 
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2 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, 

célnyelven írott, vagy audio(vizuális) források-

ból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból, képi forrásokból. A megszerzett 

ismeretek rendszerezése, értelmezése. 

Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) 

készítése. 

Ismeretszerzés célnyelven írott, vagy hallott forrá-

sokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, di-

agramokból, szépművészeti és képzőművészeti al-

kotásokból, képi forrásokból. 

3 

Információgyűjtés célnyelven az adott témához 

a különböző szövegekből, médiumokból. Az in-

formációk értelmezése, a lényeges információk 

felismerése és rendszerezése. A különböző tí-

pusú forrásokból származó információk össze-

vetése. Jegyzetkészítés, tartalmi összefoglalók 

és vázlatok írása célnyelven. 

Önálló információgyűjtés célnyelven az adott témá-

hoz a különböző médiumokból, az információk ön-

álló értelmezése, összevetése, az ismeretlen nyelvi 

elemek jelentésének kikövetkeztetése, lényeges és 

specifikus információk felismerése, kiemelése, rend-

szerezése és értékelése, valamint különböző típusú 

forrásokból származó információk összevetése. Ön-

álló jegyzetkészítés célnyelven. 

4 

Autentikus szövegek, filmek és képi források 

(fényképek, karikatúrák stb.) felhasználása a 

célországokban élő emberek gondolkodásmód-

jának, szokásainak, életvitelének megértéséhez 

és bemutatásához. 

Szépirodalmi és képzőművészeti alkotások, filmek 

és képi források (fényképek, karikatúrák stb.) fel-

használása a célországokban élő emberek gondolko-

dásmódjának, szokásainak, életvitelének megértésé-

hez és bemutatásához. 

5 

Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexiko-

nok, használata mind nyomtatott, mind digitális 

formátumban. 

Az olvasottak alapján lényeget kiemelő vázlat 

és jegyzet készítése célnyelven. 

Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok 

használata.  

Az olvasottak alapján lényeget kiemelő jegyzetek 

készítése célnyelven.  

6 

Közös, majd önálló forráskeresés célnyelven az 

internet lehetőségeit felhasználva. Ezen digitá-

lis források felhasználása, azok előnyeinek, kor-

látainak és kockázatainak ismeretével. 

Az interneten található digitális források önálló fel-

használása, azok előnyeinek, korlátainak és kocká-

zatainak ismeretével. 

 

 

2. Kritikai gondolkodás 

 

 C D 

1 9–10. évfolyam 11–12. évfolyam 

2 

A célnyelvi országok hazánkétól eltérő sajátos-

ságainak felismerése. A célnyelvi országok tár-

sadalmi berendezkedéséről szerzett ismeretek 

alapján társadalmi, erkölcsi problémák felisme-

rése, megfogalmazása. 

A célnyelvi országok társadalmi, politikai, erkölcsi 

problémáinak felismerése, megfogalmazása, a tanult 

ismeretek problémaközpontú elrendezése. 
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3 

A lényeg kiemelése, szövegtömörítés, szöveg át-

fogalmazása adott szempont szerint. 

 

A lényeg kiemelése, tételmondat megfogalmazása, 

szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szem-

pont szerint. 

Sorsdöntő események hatásainak elemzése. 

4 

Adott témával kapcsolatos eltérő vélemények fel-

ismerése és értékelése. Tények és vélemények 

megkülönböztetése a hagyományos és a digitális 

médiumokban. 

Elfogultság, manipulatív szándékok, érvelési hibák fel-

ismerése a hagyományos és digitális médiumokban. 

5 

Igaz történetek és legendák valóságtartalmának, 

összefüggéseinek vizsgálata. 

Különböző források vizsgálata a hitelesség szem-

pontjából. 

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgá-

lata a hitelesség szempontjából. 

6 

Kérdések, felvetések önálló megfogalmazása a 

célnyelvi országokról tanult ismeretek kapcsán. 

Az egyes társadalmi jelenségek hátterének, okai-

nak keresése. 

Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi jelensé-

gekről, azok hátteréről, okairól, érvek gyűjtése a felte-

vések mellett és ellen, valamint azok kritikai értékelése. 

7 

A kultúrák és értékrendek közötti különbségek 

felismerése, összehasonlítása. 

A kultúrák és értékrendek közötti különbségek felisme-

rése, összehasonlítása a saját kultúrával és értékrend-

del. 

 

 

3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

 

 C D 

1 9–10. évfolyam 11–12. évfolyam 

2 

Összefüggő szöveg alkotása írásban és szóban a 

célnyelvi országokról kulcsszavak, kifejezések 

felhasználásával. 

Összefüggő szöveg alkotás önállóan írásban és szó-

ban a célnyelvi országokra jellemző fogalmak azo-

nosításával és helyes használatával.  

3 

Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven válto-

zatos források alapján, adott szempontok sze-

rint. 

Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven változatos 

forrásokból származó szövegek alapján, megfelelő 

szó- és mondathangsúlyozással, interferencia nélkül. 

4 

A téma előnyös és hátrányos jellemzőinek fel-

ismerése. A tény és a vélemény megkülönböz-

tetése. 

Részvétel informális vitákban. Cáfolat és ellen-

érvek megfogalmazása. 

Az érvelés szerkezetének, a bizonyítás módjainak is-

merete, cáfolat és ellenérvek megfogalmazása, érv-

rendszer felépítése, logikus és tárgyilagos érvelés. 

Részvétel formális és informális vitákban, döntésho-

zatali folyamatokban. 

5 

Saját vélemény megfogalmazása, a tárgyilagos 

érvelés és a személyeskedés megkülönbözte-

tése, véleménykülönbségek tisztázása. 

Saját vélemény érthető, árnyalt megfogalmazása, 

mások érvelésének megértése, elfogulatlan össze-

foglalása, véleménykülönbségek tisztázása, saját ál-

láspont továbbfejlesztése. 
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6 

Fogalmazás írása valamely tanult témakörben, 

összehasonlítás. 

Esszé- és újságcikkírás; saját nézőpont kifejtése, el-

lentétes álláspontok ütköztetése, a probléma világos 

megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifej-

tése, következtetések levonása. 

 

 

4. Tájékozódás időben és térben  

 

 C D 

1 9–10. évfolyam 11–12. évfolyam 

2 
A célnyelvi országok és fontosabb városaik, tör-

ténelmi helyszínek azonosítása térképen. 

A célországok fejlődése, kultúrája szempontjából 

fontos helyszínek azonosítása a térképen. 

3 

Kronológiai adatok rendezése, események cso-

portosítása korok szerint. A történelmi tér vál-

tozásainak leolvasása különböző (pl. népsűrű-

séget, vallási megoszlást ábrázoló) térképekről. 

Különböző korszakok térképeinek összehasonlítása, 

a történelmi tér változásainak leolvasása különböző 

(pl. népsűrűséget, vallási megoszlást ábrázoló) tér-

képekről. 

4 

A földrajzi környezet életmódra, a szokásokra 

gyakorolt hatásának felismerése. A földrajzi, 

történelmi, társadalmi események közötti ösz-

szefüggések felismerése. 

A földrajzi környezet szerepe az egyes kultúrák és 

államok kialakulásában. Geopolitikai következmé-

nyek megfogalmazása. 

5 
A tanultak elhelyezése egy kiemelt időponthoz 

képest. 

Tájékozódás a történelmi időben. 

6 

Események, jelenségek leolvasása történelmi 

térképekről, elhelyezésük a megfelelő törté-

nelmi korszakban, kronológiai számítások. 

A célországok fejlődése szempontjából fontos ese-

mények időrendi sorrendbe állítása, néhány dátum 

ismerete, kronológiai számítások.  

7 

Párhuzamok és különbözőségek keresése Ma-

gyarország és a célország(ok) szokásai, hagyo-

mányai, társadalmi eseményei között térben és 

időben. 

A célországok történelmének összevetése a magyar 

történelem (eltérő) időbeli ritmusával és a kölcsön-

hatások elemzése. 

 

 

 

IV. 9–10. évfolyam 

 

A 9. évfolyam megkezdésekor a tanulók már legalább öt évig tanulták a célnyelvet általános iskolában, 

öt évfolyamos képzés esetén pedig egy éve az előkészítő évfolyamon. Az általános iskola, illetve az 

előkészítő évfolyam nyelvóráin alapvető információkat szereztek a célnyelvi országokról, kialakult ben-

nük az érdeklődés a célnyelvi országok kultúrája iránt. Nyelvi szintjük eléri a Közös európai referencia-

keret (KER) szerinti A2-es, illetve B1-es szintet. Nyelvtudásuk tehát lehetővé teszi, hogy idegen nyelven 

is szerezzenek információkat a körülöttük lévő világról. Motivációjukat növeli, hogy a célnyelvi civili-

záció tanulása során a már meglévő földrajzi, történelmi, irodalmi, zenei, képzőművészeti ismereteiket 

felhasználhatják, továbbfejleszthetik. Ez kreativitásra, elemző, analizáló gondolkodásra ad lehetőséget, 

s egyben segíti őket a megfelelő, egyéni tanulási stratégia kialakításában. 
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A célnyelvi civilizáció tantárgy kiemelkedő szerepet játszik a kulcskompetenciák fejlesztésében, a 

nevelési célok elérésében. A tanítás során kulturális, technikai, történelmi, művészeti és természettudo-

mányos ismeretekhez jutnak a tanulók. A cél az ok-okozati összefüggések felismerése, az egyes esemé-

nyek, szokások, jelenségek összehasonlítása. A saját és a célnyelvi kultúrák megismerése, összehason-

lítása révén bővül a tanulók műveltsége, szélesedik látókörük, így fokozatosan kialakul elfogadó maga-

tartásuk, és megbecsüléssel tekintenek az eltérő kultúrákra.  

A tantárgy tanulása során mélyebben megismerik a célnyelvi országok történelmét, gazdaságát, ha-

gyományait, kultúráját, művészetét. Párhuzamot vonnak ezek hazai vonatkozásaival, s megtanulják a 

célnyelvi és a magyarországi jellemzőket összehasonlítani, bemutatni. A tudományos életben elért ma-

gyar eredmények, világhírű tudósaink munkásságának megismerése, bemutatása hozzájárul a nemzet 

szellemi és tárgyi öröksége iránt érzett megbecsülés kialakulásához. Ezek a tevékenységek erősítik in-

terkulturális készségeiket és a nemzeti öntudatot is. 

A célnyelvi civilizáció tantárgy esetében a tanulás, az információszerzés eszköze a célnyelv, így an-

nak készségszintű felhasználására, célorientált gyakorlására ad lehetőséget. A tantárgy tartalma szoros 

kölcsönhatásban van más közismereti tárgyakkal. A célnyelvi országok sokoldalú megismerése termé-

szetes kapcsolódási pontokat kínál a tanulók számára földrajzi, történelmi, képzőművészeti, irodalmi 

ismereteik kreatív és interaktív felhasználásához. A tanulók az IKT-eszközökkel támogatott informá-

ciószerzést és  

-feldolgozást is gyakorolhatják, képessé válnak az önálló kutatómunkára és a megszerzett információk 

produktív alkalmazására.  

A tananyag feldolgozása közben lehetőséget kell biztosítani arra is, hogy a tanulók pár- és csoport-

munkával, illetve a projektfeladatok során kibontakoztassák kreativitásukat, fontos a kreatív megnyil-

vánulások ösztönzése, elismerése. A feladatok jellege, tartalma sok lehetőséget biztosít az önálló kuta-

tómunkára, egyéni és csoportos előadásokra. A tanulók megfogalmazhatják feltevéseiket, következteté-

seiket, gyakorolhatják a kulturált vitát, a tényeken alapuló érvelést.  

A 10. évfolyam végére a tanulók képessé válnak arra, hogy a célnyelv használatával önállóan is 

megismerkedjenek más kultúrákkal, és összehasonlítsák ezeket, valamint be tudják mutatni Magyaror-

szág természeti, történelmi, szellemi értékeit. Nyitottabbá válnak a világra, interperszonális kapcsolata-

ikban elfogadóbbak, toleránsabbak lesznek. 

A megjelölt témakörök nem választhatók mereven szét, közöttük tartalmi összefüggés, egymásra 

épülés, esetenként átfedés van. A tantárgy tanítása heti egy órában történik. Az éves óraszám témakö-

rönkénti felosztása a helyi tantervben jelenik meg, amelynek elkészítése és az arányok kialakítása során 

figyelembe kell venni a célnyelven tanított tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévő és fejlesztendő cél-

nyelvi készségeket, ismereteket. 

 

 

Ajánlott témakörök 9. évfolyam 

 

 

 A B 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
A célnyelvi országok természetföldrajza 
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2 Előzetes tudás 

A tanuló már rendelkezik a célnyelv országaira vonatkozó általános is-

meretekkel (fekvés, főváros, folyók, éghajlat) az anyanyelvén és cél-

nyelven is. Ismeri a topográfiai fogalmakat, tudja használni a hagyomá-

nyos és az online térképeket. A nemzeti jelképeket ismeri.  

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló képes a célnyelvi országok földrajzi fekvésére, felszínére, fel-

színformáira, tájegységeire és legfontosabb vízrajzi jellemzőire vonat-

kozóan tájékozódni, információt gyűjteni és következtetéseket levonni 

leírásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, 

hagyományos és online térképekből; 

tud a topográfiai fogalmakhoz tartalmi elemeket rendelni és természet-

földrajzi, környezeti és társadalmi-gazdasági témákat feldolgozó tema-

tikus térképeket összehasonlítani; 

következtet a földrajzi fekvésből, a természeti és éghajlati viszonyokból 

az élővilágra, a népességre, valamint a kultúra jellemzőire;  

ismeri az adott terület élővilágának legfontosabb jellemzőit; 

szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával mutatja be a cél-

nyelv országainak alapvető természetföldrajzát digitális eszközök al-

kalmazásával is.  

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének, felszínformái-

nak, tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi jellemzőinek megismerése 

és kontúrtérképen történő elhelyezése. 

Az éghajlat és az időjárás változásának és a célnyelvi országok legjel-

lemzőbb élővilágának ismerete – a többi tantárgyra is építve.  

Geopolitikai következmények felismerése, megfogalmazása, a köz-

igazgatási régiók (autonómiák, tartományok, államok) azonosítása tér-

kép segítségével.  

Nemzeti jelképek (zászlók, címerek) és szimbolikájuk értelmezése.  

Népességi adatok (lakosságszám, népsűrűség) elemzése térkép alapján.  

A népesség eloszlásának területi sajátosságai, ennek természeti, társa-

dalmi, gazdasági okai és következményei; a bevándorlók szerepe az 

egyes célnyelvi országok népességének alakulásában, valamint a be-

vándorlás és a bevándorlás korlátozásának okai. 

A célnyelvi országok leghíresebb városainak, turisztikai központjainak, 

nevezetességeinek megismerése, bemutatása. 

5 Kapcsolódási pontok 

Földrajz: az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége; település-

típusok; globális problémák, életminőségek különbségei. 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti érték, 

változatos élővilág. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek. 
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6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Topográfia, nemzeti jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és 

földrajzi övezetek, időjárási-éghajlati elemek, élővilág, a településtípu-

sok. 

 

 

 I J 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Hagyományok, szokások, életmód 

2 Előzetes tudás 

A tanuló célnyelvi tanulmányainak köszönhetően ismeretekkel rendel-

kezik a célnyelvi civilizáció mindennapjairól, a társas együttélés szoká-

sairól, a hagyományokról. Ezek kiegészülnek a médiából vett példákkal 

és saját tapasztalataival. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló képes a hírekből, audio(vizuális) anyagokból, fényképekről 

információt gyűjteni a célországokban élő emberek hétköznapjairól, 

szokásairól, életviteléről;  

felismeri a társadalmi, erkölcsi problémákat, összeveti ezeket a hasonló 

hazai problémákkal;  

a társadalmi érintkezés szabályai szerint viselkedik, megfelelően reagál 

az általánosan használt gesztusokra, tisztázza a számára esetleg isme-

retlen gesztusok jelentését; 

életstratégiákról, jövőképekről beszélget különböző minták és példaké-

pek alapján. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok családmodelljeinek elemzése, a családi szerep-

osztás azonosítása.  

A gyermekek helyzetének, legfontosabb jogainak és kötelességeinek 

bemutatása a családban, ezek összevetése a hazai viszonyokkal.  

A célnyelvi országok nemzeti és családi ünnepeinek, népi hagyománya-

inak, szokásainak megismerése. 

A célnyelvi országok hagyományos ételei, tipikus alapanyagok, régiók 

tipikus ételei. Étkezési szokások. 

A szabadidő eltöltése, a kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szo-

kások bemutatása. A turizmus hatása a célnyelvi országokra. 

A vidéki és városi élet. 

5 Kapcsolódási pontok 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás; testi és lelki egész-

ség, egészséges ételek. 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, 

öregkor, családi élet. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód, fogyatékkal élők. 
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Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre, rela-

xáció. 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Család, nagycsalád, háztartás, időbeosztás, állami és családi ünnepek, 

gyermeki jogok, kötelességek, elöregedés, egészséges életmód, urba-

nizáció, gasztronómia, gyorséttermek, kiegyensúlyozott táplálkozás, 

nemzeti ételek. 

 

 M N 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Tömegkommunikáció, média 

2 Előzetes tudás 
A tanuló célnyelvi tanulmányainak és élettapasztalatának köszönhetően 

sok ismerettel rendelkezik a tömegkommunikációs forrásokról. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló ismeri és használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs 

csatornáit információgyűjtésre, az információkat rendszerezi és értel-

mezi; 

tud a tömegkommunikáció társadalmi hatásairól, pozitív és negatív as-

pektusairól; 

tud a megfelelő szókincs használatával véleményt megfogalmazni a 

médiával kapcsolatos kérdésekről; 

ismeri a sajtószabadság fogalmát a célnyelvi országokban és hazánk-

ban.  

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A kereskedelmi és a közszolgálati médiumok. 

A célnyelvi országok egyes televíziós és rádióműsorainak megisme-

rése, bemutatása. Tévézési szokások a célnyelvi országokban és ha-

zánkban. 

A célnyelvi országok egyes nyomtatott sajtótermékeinek és néhány, a 

célnyelvi országokhoz kötődő internetes portálnak a megismerése és 

bemutatása. 

A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése. 

A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk kritikus ke-

zelése, hitelességük ellenőrzése más források, pl. az internet segítségé-

vel. 

Az internet szerepe a tömegkommunikációban, az online források ha-

tása a jövő tömegkommunikációjára. 

A reklámok, hirdetések értelmezése a célországok kultúrájának, társa-

dalmi szokásainak ismeretében. 

Műsorkészítés, lapszerkesztés. 
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5 Kapcsolódási pontok 

Etika: újságírói etika; reklámmal kapcsolatos megfontolt fogyasztói 

szerep kialakítása; információs önrendelkezési jog; manipuláció, mé-

diaszabályozás. 

Magyar nyelv és irodalom: a tömegkommunikációs források nyelve-

zete; a média hatása a nyelv változására. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a cenzúra és sajtó-

szabadság a történelem folyamán. 

Informatika: az internet mint tömegkommunikációs forrás, az internet 

szerepe a XXI. század tömegkommunikációjában. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Sajtó, sajtószabadság, cenzúra, nyomtatott, hangzó és digitális sajtóter-

mékek, bulvársajtó, minőségi újságírás, internet, közszolgálati és keres-

kedelmi csatornák, reklámok, hirdetések, véleményformálás, manipu-

láció, média, tömegkommunikáció. 

 

 

 O P 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Sport 

2 Előzetes tudás 
A tanuló élettapasztalatának és tanulmányainak köszönhetően sok is-

merettel rendelkezik a sportokról és az egészséges életmódról. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló ismeri és használja a tömegkommunikációs csatornákat a 

sportokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos információk összegyűj-

tésére, rendszerezi és értelmezi ezeket az információkat; 

felismeri a sport pozitív élettani hatásait, valamint az élsport esetleges 

negatív hatásait, és tud ezekről kritikus véleményt mondani; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szókincs használatá-

val érvelni sportágakkal, sporteseményekkel, egészséges életmóddal 

kapcsolatos kérdésekben; 

tisztában van a sport múltbéli és jelenlegi szerepével a célnyelvi orszá-

gokban és hazánkban. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi életben 

(szabadidősport, tömegsport) a célnyelvi országokban és hazánkban. 

A legjellegzetesebb sportágak a célnyelvi országokban és hazánkban. 

Sporthoz kötődő fogalmak ismerete (pl. fair play, versenyszellem, csa-

patszellem, veszíteni tudás képessége); a sport személyiségformáló sze-

repe. 

Az olimpiai eszme és az olimpiai játékok; a célnyelvi országok és ha-

zánk legnagyobb sikerei az olimpiákon. 
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A célnyelvi országokban és hazánkban megrendezett legjelentősebb 

sportesemények bemutatása. 

Néhány, a célnyelvi országokból és hazánkból származó sikeres spor-

toló, illetve csapat bemutatása. 

Új tendenciák a sportban; a küzdősportok és az extrém sportok elterje-

dése és ezek hatása. 

Az élsport negatív aspektusainak kritikus szemlélete (pl. durvaság, tel-

jesítménynövelő szerek, a túlzott anyagi ellenérték romboló hatásai). 

A sportolók sztárrá válásának hatása az emberekre és a sportra (pl. rek-

lámok, anyagi előnyök, divatteremtés). 

5 Kapcsolódási pontok 

Etika: fair play; dopping, sportszerűség 

Testnevelés és sport: sportágak, szabályrendszerek; játékleírások, já-

tékszabályok; életmódot, életstílust és életminőséget befolyásoló 

egyéni, társas és csoportos tevékenységek. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Szabadidősport, tömegsport, szabályok, élsport, csapatszellem, ver-

senyszellem, fair play, győzelem, vereség, dopping, egyéni- és csapat-

sport, extrém sport, életvitel, egészséges életmód, helyes táplálkozás, 

sportsérülések, élettani hatások, szabályok, felszerelések, sportközvetí-

tések. 

 

 

Ajánlott témakörök 10. évfolyam 

 

 

 C D 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
A célnyelvi országok gazdasága 

2 Előzetes tudás 
A tanuló már foglalkozott országok gazdaságával a Földrajz tantárgy 

keretében. Ismeri az alapvető gazdasági folyamatokat, jelenségeket. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanulóban kialakul az érdeklődés a célnyelvi országok gazdasági és 

pénzügyi helyzete iránt, és tud célnyelven információt gyűjteni a ha-

gyományos és digitális médiumokban; 

a szükséges szaknyelv felhasználásával beszél a célnyelv országainak 

alapvető gazdasági ágairól, a célországok Magyarországgal fenntartott 

kapcsolatáról; 

összehasonlító elemzéseket végez statisztikai táblázatok, grafikonok, 

diagramok, folyamatábrák, térképek alapján. 
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4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok gazdasági adottságainak és jellemzőinek, főbb 

gazdasági ágazatainak, a világ társadalmi-gazdasági rendszerében be-

töltött szerepének, a magyar vonatkozásoknak a megismerése. 

Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák és a Magyaror-

szágon jelenlévő nagyvállalatok megismerése.  

A főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalak, az egyes 

közlekedési ágak főbb sajátosságainak megismerése. 

A lakosság életszínvonalának megismerése.  

Önálló információszerzés és az információk értelmezése az aktuális és 

alapvető gazdasági kérdések területén. 

5 Kapcsolódási pontok 

Földrajz: iparágak, nemzetközi szervezetek, pénzügyi fogalmak, tőke 

és a munkaerő mobilitása, közlekedés. 

Matematika: grafikonok, adatok gyűjtése, következtetések levonása. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, nemzetgazdaság, közúti közleke-

dés, ökonómia és ökológia, fenntartható fejlődés, nemzetközi szerveze-

tek, multinacionális vállalatok, infláció, GDP. 

 

 

 

 

 E F 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
A célnyelvi országok politikai berendezkedése 

2 Előzetes tudás 

A médiumokban már sok tanuló figyelemmel kíséri a bel- és külpoliti-

kai híreket, ami jó kiindulási pontként szolgálhat a további tanulmá-

nyokhoz.  

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló képes gyűjtőmunkára a célnyelven, értelmezi a hagyományos 

és a digitális médiumok politikai híreit;  

összehasonlítja a célnyelvi országok és Magyarország politikai beren-

dezkedését;  

bemutatja a célnyelv országainak politikai rendszerét, az alapvető em-

beri, szabadság- és állampolgári jogokat, kötelezettségeket. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok politikai berendezkedésének megismerése. 

Tájékozódás a célországok állam- és intézményrendszerének felépíté-

séről, a kormány- és az államfő hatásköréről. 

A jelentős politikai pártok a célországokban. 



 

1517 

 

A társadalmi, politikai, erkölcsi problémák felismerése, megfogalma-

zása. 

A civil szervezetek szerepe a társadalomban, a civil mozgalmak jelen-

tősége a célországokban. 

5 Kapcsolódási pontok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a politikai rendsze-

rek és az állampolgárok közötti viszony történelmi formái. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Államformák, alkotmányosság, hatalmi ágak: a törvényhozó, végre-

hajtó és igazságszolgáltató hatalom, államfő, demokrácia, politikai in-

tézményrendszer, társadalmi és politikai konfliktus, autonómia, szoli-

daritás, politikai és szociális jogok, a kisebbségi jogok, civil szféra. 

 

 G H 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
A célnyelvi országok társadalmi viszonyai 

2 Előzetes tudás 

A történelem és állampolgári ismeretek tanulása során a tanuló megis-

merte a társadalmi rétegek, nemzetiségek, kisebbségek fogalmát, hall-

hat a médiában az Európai Unió kisebbségi és bevándorlási problémái-

ról; célnyelvi tanulmányai során szerzett információt az oktatásról, já-

ték- és dokumentumfilmekből, a hírekből értesülhet a nagyvárosok tár-

sadalmi problémáiról, a bűnözésről, a droghelyzetről.  

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló képes információt gyűjteni a társadalmi viszonyok és problé-

mák bemutatására a különböző médiumok és képi források felhaszná-

lásával; 

ismeri a célnyelvi kultúra társadalmi berendezkedését; 

felismer társadalmi és erkölcsi problémákat, ezeket megfogalmazza;  

tud véleményt nyilvánítani társadalmi kérdésekben, képes logikusan és 

tárgyilagosan érvelni, az eltérő véleményeket meghallgatja, megérti; 

felismeri a kultúrák és értékrendek közötti különbségeket és összeveti azo-

kat a saját kultúrájával és értékrendjével. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyai, a különböző kultúrák, tár-

sadalmi rétegek, csoportok, eltérő kultúrák tanulmányozása. 

A célnyelvi országokban létező társadalmi rétegek, csoportok (öregek, 

fiatalok, gyerekek, nők, kisebbségek, bevándorlók) aktuális helyzeté-

nek, együttélési formáinak, civilizációs konfliktusainak, társadalmi fe-

szültségeinek megismerése és helyzetük összehasonlítása, az eltérések, 

illetve párhuzamok keresése. 

A hazai és a célnyelvi országok oktatási rendszere közti különbségek 

és hasonlóságok feltárása, megértése. 
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A tanulás, a tudás és a műveltség mai szerepének értelmezése szemé-

lyes tapasztalatok és a médiából vett példák, valamint a történelemből 

tanultak alapján. 

5 Kapcsolódási pontok 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: a jövedelem szerepe 

a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz; a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás technikái, egész életen át tartó tanu-

lás. 

Földrajz: társadalomföldrajz. 

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; fo-

gyatékkal élők, szegények és gazdagok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Társadalom, osztály, réteg, csoport, a társadalmi együttélés szabályai, 

szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem, kisebbségek, bevándorlás, 

emberi alapjogok, a jogegyenlőség elve, a gyermekek jogai, diákjo-

gok és kötelességek, egészség és társadalombiztosítás, munkanélkü-

liség, élethosszig tartó tanulás, demográfia, demográfiai robbanás, el-

öregedés, túlnépesedés. 

 

 

 K L 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Környezetvédelem 

2 Előzetes tudás 

A tanuló természettudományi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően ismeretekkel rendelkezik a környezetvédelemről, és cél-

nyelvi tanulmányai révén ismeri a témához kapcsolódó alapszókincset 

is. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló használja a hagyományos és digitális hírforrásokat ismeret-

szerzésre; rendszerezi az információkat; 

ismeri a környezetszennyezés fajtáit, okait és hatásait, valamint a kör-

nyezetvédelem lehetőségeit és eredményeit, tud ezekről véleményt 

mondani; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szakszókincs hasz-

nálatával érvelni a környezetszennyezéssel, a környezetvédelemmel 

kapcsolatos kérdésekben. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

Az éghajlati változások és a hozzájuk kapcsolódó ártalmak (pl. üveg-

házhatás, felmelegedés) kialakulásának és folyamatának ismerete, a 

változások okainak értelmezése. 

A környezetszennyezés fajtáinak megismerése (pl. levegő-, talaj- és 

vízszennyezés).  
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A környezetszennyezés hosszú távú következményeinek felismerése 

(pl. édesvíz hiánya, energiaforrások kimerülése, életlehetőségek meg-

szűnése, migráció). 

A háztartási, ipari és veszélyes hulladék kezelése és újrahasznosítása a 

célnyelvi országokban és hazánkban. 

A hagyományos energiaforrások és a nukleáris energia előnyeinek és 

veszélyeinek ismerete, valamint az alternatív energiaforrások ismerte-

tése (pl. megújuló energiaforrások). 

A célnyelvi országokban és hazánkban leggyakrabban előforduló kör-

nyezeti katasztrófák ismerete (pl. árvíz, vízszennyezés). 

A célnyelvi országokban és hazánkban működő legfontosabb környe-

zetvédelemmel foglalkozó szervezetek és tevékenységük megismerése 

(pl. Greenpeace, zöld mozgalmak). 

5 Kapcsolódási pontok 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, újrahasznosítás, kör-

nyezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben. 

Biológia-egészségtan: természetvédelem, a biológiai sokféleség véd-

elme, a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés. 

Földrajz: településtípusok, globális problémák, életminőségek különb-

ségei, pl. az éhezés és a szegénység okai. 

Etika: etikus kereskedelem (fair trade). 

Kémia: vegyi anyagok hatásai a környezetre. 

Földrajz: talajerózió, felmelegedés hatásai az éghajlatra.  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: természetes erőfor-

rások változásának hatása a gazdaságra. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Környezetszennyezés, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás, megújuló energiaforrások, erózió, urbanizáció, felelős-

ségvállalás, ökológia, éghajlatváltozás, globális és regionális problé-

mák, közlekedés. 

 

 

 Q R 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Tudományok 

2 Előzetes tudás 

A tanuló természettudományi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően ismerettel rendelkezik számos tudományos-technikai 

vívmányról és ezek mindennapi életre gyakorolt hatásáról. 

3 
A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló használja a hagyományos és a modern tömegkommunikációs 

eszközöket a tudományokkal kapcsolatos információgyűjtésre; 
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 felismeri a tudományos-technikai vívmányok fontosságát, tud megfe-

lelő szókincs használatával beszélni az ezekhez kapcsolódó kérdések-

ről; 

ismeri a legfontosabb tudományos-technikai vívmányokat, a célnyelvi 

országok és hazánk néhány felfedezőjét, feltalálóját, tudósát. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

Ismeretszerzés a tudomány fejlődéséről, hatásairól (pl. ipari forrada-

lom, XX. századi technikai forradalom). 

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű tudósának, felta-

lálójának megismerése és bemutatása.  

Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a modern 

technikai eszközök elterjedésének okairól, hatásáról, pozitív és negatív 

aspektusairól. 

5 Kapcsolódási pontok 

Biológia-egészségtan, Fizika, Kémia: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezők (Arisztotelész, Kopernikusz, Newton, Galilei, Watt, Dar-

win, Pasteur stb.), a biotechnológia lehetőségei és etikai kérdései. 

Informatika: az infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai. 

Netikett. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Tudomány, technika, találmányok, vívmányok, űrkutatás, kozmológia, 

nukleáris fizika, orvostudomány, IKT, pszichológia, agykutatás, evolú-

ció. 

 

 

 S T 

1 

A fejlesztés várt ered-

ményei a két évfolya-

mos ciklus végén 

A tanuló a szükséges szókincs felhasználásával, esetenként digitális 

eszközök alkalmazásával, érthetően be tudja mutatni a tanulmányai so-

rán feldolgozott témákat.  

Ismeri a célnyelvi országok földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegysé-

geit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. Magyarországot be tudja mu-

tatni egy célnyelvi beszélő számára, összehasonlításokra képes. 

Ismeri a célnyelvi országok gazdasági jellemzőit, értelmezi a külön-

böző gazdasági mutatókat. Alapvető összehasonlításokra is képes. 

Ismeri a célnyelvi országok politikai rendszerét, össze tudja hasonlítani 

azokat a magyar politikai berendezkedéssel. 

Ismeri a célnyelvi országok jellemző társadalmi viszonyait, a leggya-

koribb szociális problémákat. 

Tájékozott a célországokban élő emberek hétköznapjairól, szokásairól, 

gondolkodásmódjáról, életviteléről. Nyitottá és elfogadóvá válik más 

kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait. 

Érti a környezetszennyezés következményeit és a környezetvédelem 

fontosságát. 
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Használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs csatornáit az infor-

mációgyűjtésben, képes az információk rendszerezésére, kérdések 

megfogalmazására. 

Tájékozott a célnyelvi országok legjellegzetesebb sportágai és sportese-

ményei területén. 

Ismer a célnyelvi kultúrákból néhány kiemelkedő jelentőségű tudomá-

nyos-technikai vívmányt, valamint azok alkotóit. 

Képes hazáját több szempontból bemutatni a célnyelven. 

Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok 

sajátosságait. 

 

 

V. 11–12. évfolyam 

 

A tanulók már több éve tanulják a célnyelvi civilizáció tantárgyat, számos olyan ismerettel rendelkeznek 

a célnyelvi országokról, azok társadalmáról, kultúrájáról, melyek további ismeretek megszerzésére, a 

már meglévő tudás bővítésére, más szempontú vizsgálatára motiválják őket. Eljutottak a Közös európai 

referenciakeret hatfokú skálájának (KER) minimum negyedik szintjére (B2). Kellő tapasztalattal, tudás-

sal rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően pedig széleskörű célnyelvi információszerzésre és viszonyításra képesek. 

A nevelési célok közül ezen a szinten a tanulás tanítása kiemelt fontosságú, hiszen a tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik az önálló és 

kritikus ismeretszerzést idegen nyelven, valamint nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 

további tanulmányaik és munkájuk során, egész életükön át. 

A 11–12. évfolyamon az előző szakasz témakörei életkoruknak, s a más tantárgyak tanulása során 

megszerzett ismereteknek megfelelően koncentrikusan bővülnek, egymásra épülnek. 

A tanulók a tantárgy tanulása közben mélyebben megismerik a célnyelvi országok történelmét, gaz-

daságát, hagyományait, kultúráját, művészetét. Összehasonlítják magyar megfelelőikkel, és megtanul-

ják ugyanilyen szempontok szerint hazánkat is bemutatni. Az így megszerzett tapasztalatok erősítik in-

terkulturális készségeiket, és segítik őket abban, hogy hazájuk értékeit is felfedezzék, tudatosabban ke-

zeljék.  

A tanulók a tantárgy komplex jellegéből adódóan a különböző tantárgyak keretében szerzett meglévő 

és új ismereteiket szintetizálják, más nézőpontokból vizsgálják, és kipróbálják valós életfeladatokat 

idéző helyzetekben. A tantárgy tanítása során lehetőséget kell biztosítani az önálló kutatómunkára, az 

egyéni és csoportos előadásokra, tárgyilagos és kulturált vitákra, döntéshozatali folyamatok, üzleti tár-

gyalások szimulációjára, prezentációk, audiovizuális műsorok vagy weblap készítésére stb. Továbbra is 

kiemelt szerepet kapnak a kooperatív tanulásszervezési eljárások és az IKT-kompetenciák alkalmazása. 

A jól megválasztott tanórai feladatok és témák segíthetik a tanulókat a jövőjüket érintő fontos döntések 

meghozatalában is. 

A tantárgy tanítása heti két órában történik. Az éves óraszám témakörönkénti felosztása a helyi tan-

tervben jelenik meg, amelynek elkészítése és az arányok kialakítása során figyelembe kell venni a cél-

nyelven tanított tantárgyakhoz kapcsolódó, már meglévő és fejlesztendő célnyelvi készségeket, ismere-

teket. 
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Ajánlott témakörök 11. évfolyam 

 

 

 G H 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Hagyományok, szokások, életmód 

2 Előzetes tudás 

A tanuló célnyelvi ás célnyelvi civilizációs tanulmányainak köszönhe-

tően sok ismerettel rendelkezik a célnyelvi civilizáció mindennapjairól, 

a társas együttélés szokásairól, a hagyományokról. Ezek kiegészülnek 

a médiából vett példákkal és saját tapasztalataival. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló képes a hírekből, szépirodalmi és képzőművészeti alkotások-

ból, filmekből és fényképekből információt gyűjteni a célországokban 

élő emberek hétköznapjairól, szokásairól, gondolkodásmódjáról, élet-

viteléről;  

felismeri a társadalmi, politikai, erkölcsi problémákat, összeveti ezeket 

a hasonló hazai problémákkal, és megoldási javaslatokat tesz;  

a társadalmi érintkezés és üzleti etikett szabályai szerint viselkedik, 

megfelelően reagál a különböző társadalmi rétegekben használt gesztu-

sokra, tisztázza a számára esetleg ismeretlen gesztusok jelentését; 

életstratégiákról, jövőképekről beszélget különböző minták és példaké-

pek alapján. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A gyermekek helyzetének bemutatása a társadalomban, ezek összeve-

tése a hazai viszonyokkal, valamint a gyermekvállalással és a gyermek-

neveléssel kapcsolatos közvélekedés megismerése.  

A célnyelvi országok tradicionális és modern konyhaművészetének ta-

nulmányozása; az életmód változásának hatása a modern konyhára. 

A kultúrára jellemző gondolkodásmód, ideálok, értékek feltárása, a cél-

nyelvi országokban elvárt magatartásformák megismerése, gyakorlása.  

A városiasodás és az életminőség alakulásának bemutatása. 

5 Kapcsolódási pontok 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás; testi és lelki egész-

ség, egészséges ételek. 

Etika: önismeret, ember az időben: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, 

öregkor, családi élet. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód, fogyatékkal élők. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés hatása a szervezetre, rela-

xáció. 

Informatika: e-könyvek, médiatudatosság. 
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6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Család, családtervezés, „szingli”, nagycsalád, háztartás, időbeosztás, 

állami és családi ünnepek, gyermeki jogok, kötelességek, esélyterem-

tés, elöregedés, egészséges életmód, fogyatékkal élők, életminőség, ur-

banizáció, gasztronómia, gyorséttermek, kiegyensúlyozott táplálkozás. 

 

 I J 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Környezetvédelem 

2 Előzetes tudás 

A tanuló természettudományi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően sok ismerettel rendelkezik a környezetvédelemről, és cél-

nyelvi, valamint célnyelvi civilizációs tanulmányai révén ismeri a té-

mához kapcsolódó alapszókincset is. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló használja a hagyományos és digitális hírforrásokat önálló is-

meretszerzésre; rendszerezi és értelmezi az információkat; 

ismeri a környezetszennyezés fajtáit, okait és hatásait, valamint a kör-

nyezetvédelem lehetőségeit és eredményeit, tud ezekről kritikus véle-

ményt mondani; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szakszókincs hasz-

nálatával érvelni a környezetszennyezéssel, a környezetvédelemmel, a 

fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdésekben. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A környezetszennyezés fajtái, az éghajlati változások ismerete, a válto-

zások okainak értelmezése. A hosszú távú következmények felisme-

rése. Hulladékkezelés. Energiaforrások. Környezetvédelmi szerveze-

tek. Környezetvédelem. 

Ökológiai szemlélet és felelősségvállalás a mindennapi életben, a kör-

nyezettudatos magatartás fontosságának felismerése (pl. szelektív hul-

ladékgyűjtés, újrahasznosítás). 

A fogyasztói társadalom és az urbanizáció új jelenségeinek felismerése, 

érvelés ezek mellett vagy ellen (pl. környezetkímélő közlekedés, túlfo-

gyasztás). 

A célnyelvi országok és hazánk törekvései a környezeti károk enyhíté-

sére és a fenntartható fejlődés megteremtésére; ezek eredményei és ku-

darcai.  

A genetika legújabb eredményei és ezek veszélyei (pl. génmódosított 

élelmiszerek); az alkalmazás dilemmái. 

5 Kapcsolódási pontok 

Technika, életvitel és gyakorlat: fenntarthatóság, újrahasznosítás, kör-

nyezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben. 

Biológia-egészségtan: természetvédelem, a biológiai sokféleség véd-

elme, a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggés. 

Földrajz: településtípusok, globális problémák, életminőségek különb-

ségei, pl. az éhezés és a szegénység okai. 
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Etika: etikus kereskedelem (fair trade). 

Kémia: vegyi anyagok hatásai a környezetre. 

Földrajz: talajerózió, felmelegedés hatásai az éghajlatra.  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: természetes erőfor-

rások változásának hatása a gazdaságra. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Környezetszennyezés, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés, újrahasznosítás, megújuló energiaforrások, erózió, ur-

banizáció, felelősségvállalás, ökológia, éghajlatváltozás, globális és re-

gionális problémák, közlekedés, génmanipuláció. 

 

 

 

 K L 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Tömegkommunikáció, média 

2 Előzetes tudás 

A tanuló célnyelvi és célnyelvi civilizációs tanulmányainak és életta-

pasztalatának köszönhetően sok ismerettel rendelkezik a tömegkom-

munikációs forrásokról, a média szerepéről és a mindennapi életre gya-

korolt hatásairól. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló ismeri és használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs 

csatornáit önálló információgyűjtésre, az információkat rendszerezi és 

értelmezi; 

képes a tömegkommunikáció társadalmi hatásait, pozitív és negatív as-

pektusait felismerni, és ezekről kritikus véleményt mond; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szókincs használatá-

val érvelni a médiával kapcsolatos kérdésekről; 

tisztában van a sajtószabadság fogalmával, szerepével a célnyelvi or-

szágok és hazánk múltjában és napjainkban.  

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A kereskedelmi TV-csatornák, a hírcsatornák és a közszolgálati TV 

helyzete, szerepe és feladata a célnyelvi országokban és hazánkban. 

A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése; önálló vé-

leményalkotás példákkal és érvekkel alátámasztva. 

A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk kritikus ke-

zelése, hitelességük ellenőrzése más források, pl. az internet segítségé-

vel. 

A reklámok etikusságának vizsgálata. 

A tömegkommunikációra és médiára vonatkozó törvények és a sajtó-

szabadság fogalmának megbeszélése. 
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A sajtó politikai függetlensége és a sajtószabadság megvalósulása, a 

sajtószabadság és a média szerepének összehasonlítása a célnyelvi or-

szágok és hazánk viszonylatában a különböző történelmi korokban. 

Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a sajtó tel-

jes szabadsága mellett vagy ellen. 

5 Kapcsolódási pontok 

Etika: újságírói etika; reklámmal kapcsolatos megfontolt fogyasztói 

szerep kialakítása; információs önrendelkezési jog; manipuláció, mé-

diaszabályozás. 

Magyar nyelv és irodalom: a tömegkommunikációs források nyelve-

zete; a média hatása a nyelv változására. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a cenzúra és a saj-

tószabadság a történelem folyamán. 

Informatika: az internet mint tömegkommunikációs forrás, az internet 

szerepe a XXI. század tömegkommunikációjában. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Sajtó, sajtószabadság, cenzúra, nyomtatott, hangzó és digitális sajtóter-

mékek, bulvársajtó, minőségi újságírás, felelősségteljes tájékoztatás/tá-

jékozódás, internet, közszolgálati és kereskedelmi csatornák, reklámok, 

hirdetések, véleményformálás, manipuláció, média, tömegkommuniká-

ció. 

 

 

 

 

 M N 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Irodalom, történelem, művészetek 

2 Előzetes tudás 

A tanuló célnyelvi tanulmányainak és élettapasztalatának köszönhetően 

számos ismerettel rendelkezik a történelemről, irodalomról, képző- és 

előadó-művészetekről és ezek szerepéről a mindennapi életben. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló használja a tömegkommunikációs eszközöket információ-

gyűjtésre és általános műveltségének szélesítésére; 

tud logikusan, érvekkel alátámasztva, a megfelelő szókincs használatá-

val beszélni az általános műveltséghez tartozó témákhoz kapcsolódó 

kérdésekről; 

tisztában van az általános műveltséghez tartozó témákkal, és ismeri a 

célnyelvi országok és hazánk kiemelkedő művészeit, tudósait. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A legfontosabb történelmi korszakok megnevezése, és az ezekhez kap-

csolódó művészeti stílusok azonosítása; a történelem és művészetek 

kapcsolódási pontjai (pl. középkor: román és gótikus stílus).  
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A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kor-

társ szerzőjének, képző- és előadóművészének, történelmi személyisé-

gének megismerése és bemutatása.  

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő irodalmi és filmművészeti al-

kotásának megismerése, értelmezése, az alkotók bemutatása. 

Irodalmi és filmművészeti alkotások olvasása/megtekintése célnyelven; 

drámarészletek előadása célnyelven. 

A célnyelvi országok legfontosabb történelmi eseményeinek, törté-

nelmi személyiségeinek megismerése és bemutatása.  

A célnyelvi országokra jellemző építészeti, képzőművészeti stílusok is-

merete és néhány kiemelkedő fontosságú épület, műalkotás jellemzői-

nek bemutatása. 

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának, 

színházának megismerése és bemutatása; lehetőség szerint színházi elő-

adások megtekintése célnyelven. 

A tömegkommunikáció fejlődésének hatása a kultúra közvetítésére és 

népszerűsítésére a célnyelvi országokban és hazánkban. 

A kulturális élet és a kultúra intézményei, eseményei, szerepe a cél-

nyelvi országokban és hazánkban. 

Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása történelmi 

eseményekről, művészeti alkotásokról és tudományos témákról. 

5 Kapcsolódási pontok 

Ének-zene: zenei műfajok; hangszerek; klasszikus és populáris zene, 

zeneirodalom kiemelkedő alakjai, művei. 

Dráma és tánc: színház- és drámatörténet, színházi előadás megtekin-

tése, beszélgetés a látottakról. 

Vizuális kultúra: műalkotások elemzése, művészettörténeti korszakok 

stílusjegyei. 

Magyar nyelv és irodalom: epikai, lírai, drámai művek olvasása és ér-

telmezése, színház; filmművészet. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: történelmi korok, 

események; a kultúra és a történelem összefüggései. 

Művészetek: képzőművészet; előadó-művészet; építészet. 

Informatika: az internet-kultúra közvetítő szerepe. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Irodalom, műfajok, műelemzés, zenei műfajok, hangszerek, történelmi 

korszakok, események, építészeti stílusok, képzőművészet: festészet, 

grafika, szobrászat, építészet, fotóművészet; előadó-művészet: zene, 

filmművészet, színházművészet, tánc, klasszikus és kortárs művészek. 

 

Ajánlott témakörök a 12. évfolyamon 
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 O P 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Tudományok 

2 Előzetes tudás 

A tanuló természettudományi tanulmányainak és élettapasztalatának 

köszönhetően sok ismerettel rendelkezik a tudományos-technikai vív-

mányokról és ezek mindennapi életre gyakorolt hatásáról. A célnyelvi 

civilizáció első szakaszában átfogó képet szerzett a célnyelvi országok 

technikai és tudományos vívmányairól. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló használja a hagyományos és a modern tömegkommunikációs 

eszközöket a tudományokkal kapcsolatos önálló információgyűjtésre; 

felismeri a tudományos-technikai vívmányok pozitív és negatív társa-

dalmi szerepét, tud érvekkel alátámasztva, megfelelő szókincs haszná-

latával beszélni az ezekhez kapcsolódó kérdésekről; 

tisztában van a legfontosabb tudományos-technikai vívmányok céljá-

val, hatásával. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

Az emberiség történetének legfontosabb, új korszakot nyitó, a célnyelvi 

országokhoz és hazánkhoz kötődő találmányainak, vívmányainak meg-

ismerése és bemutatása (pl. penicillin, gravitáció, elektromosság, műt-

éti technikák). 

Tudományetikai kérdések megvitatása, pl. tanulói felvetések vagy ak-

tuális hírek alapján. Logikus, érvekkel alátámasztott vélemények/ellen-

vélemények megfogalmazása, viták összefoglalása. 

5 Kapcsolódási pontok 

Biológia-egészségtan, Fizika, Kémia: tudománytörténeti jelentőségű 

felfedezők (Arisztotelész, Kopernikusz, Newton, Galilei, Watt, Dar-

win, Pasteur stb.), a biotechnológia lehetőségei és etikai kérdései. 

Informatika: az infokommunikációs eszközök előnyei és kockázatai; 

netikett. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: az ipari forradalom 

találmányai és hatásuk. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Tudomány, technika, találmányok, vívmányok, űrkutatás, kozmológia, 

nukleáris fizika, orvostudomány, IKT, genetika, klónozás, pszicholó-

gia, agykutatás, etológia, evolúció. 

 

 A B 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
A célnyelvi országok gazdasága 

2 Előzetes tudás 
A tanuló már foglalkozott a célnyelv országainak gazdaságával az előző 

szakaszban a célnyelvi civilizáció, valamint a földrajz tantárgy kereté-

ben. Tisztában van az alapvető gazdasági folyamatokkal, jelenségekkel. 
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Már jártasságot szerezett a világháló kritikus és körültekintő használa-

tában.  

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanulóban kialakul az érdeklődés a célnyelvi országok gazdasági és 

pénzügyi helyzete iránt, és tud tájékozódni célnyelven a hagyományos 

és digitális médiumokban; 

szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával beszél a célnyelv 

országainak alapvető gazdasági ágairól, ezek szerepéről a világ társa-

dalmi-gazdasági rendszerében, a célországok Magyarországgal fenn-

tartott kapcsolatáról, valamint a fenntarthatóságról; 

rendelkezik mindennapi gyakorlati gazdasági és pénzügyi ismeretek-

kel, 

összehasonlító elemzéseket végez statisztikai táblázatok, grafikonok, 

diagramok, folyamatábrák, térképek alapján. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok gazdaságának a világ társadalmi-gazdasági rend-

szerében betöltött szerepe, a magyar vonatkozások, valamint a fenntart-

ható gazdaság lehetőségeinek megismerése. 

A célnyelvi országokban való munkavállalás lehetőségei és a lehetsé-

ges kockázatok számbavétele. 

Mindennapi gyakorlati gazdasági és pénzügyi ismeretek (fizetőeszköz, 

számlanyitás, bankrendszer, adózás). 

A célországok kapcsolatának megismerése a nemzetközi gazdasági 

szervezetekkel (IMF, Világbank, WTO, Európai Unió), e kapcsolatok 

bemutatása. 

A tőke és a munkaerő-mobilitás előnyeinek, hátrányainak számbavé-

tele. 

A fogyasztóvédelem, a fogyasztói kifogások orvoslási lehetőségeinek 

megismerése. 

Néhány összefüggés felismerése az életszínvonal, a globális problémák 

és a fenntarthatóság között. 

Önálló információszerzés és az információk értelmezése, az ismeretlen 

nyelvi elemek jelentésének kikövetkeztetése, a különböző típusú hír-

források összevetése az aktuális és alapvető gazdasági kérdések terüle-

tén. 

5 Kapcsolódási pontok 

Földrajz: iparágak, nemzetközi szervezetek, pénzügyi fogalmak, tőke- 

és a munkaerő-mobilitás, közlekedés. 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek: a pénz és formái, 

pénzintézetek és tevékenységük, vállalkozói alapismeretek, a gazdaság 

szerkezete, nemzeti, uniós és globális gazdaság. 

Matematika: grafikonok, adatok gyűjtése, következtetések levonása. 
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6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, globalizáció, integráció, regioná-

lis folyamatok, nemzetgazdaság, közúti közlekedés, ökonómia és öko-

lógia, fenntartható fejlődés, nemzetközi szervezetek, multinacionális 

vállalatok, a pénz világa, adók,  

euróövezet, euróválság, infláció, GDP, IMF, Világbank, WTO. 

 

 C D 

1 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
A célnyelvi országok politikai berendezkedése 

2 Előzetes tudás 

A történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy keretében 

a tanuló foglalkozott már a politikai felépítmények különböző rendsze-

reivel. A célnyelvi civilizáció tantárgy előző szakaszában megismerte a 

célnyelvi országok alapvető jellemzőit. A médiumokban már egyre 

több tanuló figyelemmel kíséri a bel- és külpolitikai híreket. 

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló képes önálló gyűjtőmunkára a célnyelven, tárgyilagosan értel-

mezi a hagyományos és a digitális médiumok politikai híreit, elfogulat-

lan véleményt alkot;  

a szükséges szaknyelv használatával bemutatja a célnyelv országainak 

politikai rendszerét, az alapvető emberi, szabadság- és állampolgári jo-

gokat, kötelezettségeket, a demokratikus gondolkodásmód jellemzőit. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A célországok és Magyarország választási rendszerének sajátosságai, 

ezek összevetése. 

A jelentős politikai pártok szerepe a célországokban, a tevékenységüket 

meghatározó jogrend. 

A társadalmi, politikai, erkölcsi problémák felismerése, megfogalma-

zása, lehetséges javaslatok a konfliktusok elrendezésére. 

Politikai események elemzése és értelmezése segítséggel és önállóan, 

következtetések levonása. 

5 Kapcsolódási pontok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a politikai rendsze-

rek és az állampolgárok közötti viszony történelmi formái, az állampol-

gári jogok és kötelességek, országgyűlési választások. 

Informatika: digitális tudásbázisok, könyvtári információs rendszerek. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Államformák, politikai és választási rendszerek, alkotmányosság, ha-

talmi ágak: a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom, 

államfő, demokrácia, politikai intézményrendszer, társadalmi és politi-

kai konfliktus, autonómia, szolidaritás, politikai és szociális jogok, a 

kisebbségi jogok, civil szféra. 

 

 E F 

1 Tematikai egység /  A célnyelvi országok társadalmi viszonyai 
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Fejlesztési cél 

2 Előzetes tudás 

A történelem, az állampolgári és a társadalmi ismeretek tanulása során 

a tanuló megismerte a társadalmi rétegek, nemzetiségek, kisebbségek 

fogalmát és jellemzőit. A célnyelvi civilizáció tantárgy előző szakaszá-

ban megismerte a célnyelvi országok társadalmainak főbb jellemzőit. 

A médiából ismeri az Európai Unió kisebbségi és bevándorlási problé-

máit, játék- és dokumentumfilmekből, a hírekből nap mint nap értesül-

het a nagyvárosok társadalmi problémáiról, a bűnözésről, a droghely-

zetről.  

3 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

 

A tanuló képes önállóan információt gyűjteni a társadalmi viszonyok és 

problémák bemutatására a különböző médiumok, kortárs szépirodalmi 

és képzőművészeti alkotások, filmek és képi források felhasználásával; 

ismeri a célnyelvi kultúra társadalmi és szociális intézményrendszerét; 

felismer társadalmi és erkölcsi problémákat, ezeket megfogalmazza, mér-

legeli a segítségnyújtás lehetőségeit és megoldást javasol;  

tud elfogulatlan véleményt nyilvánítani társadalmi kérdésekben, képes 

logikusan és tárgyilagosan érvelni, az eltérő véleményeket meghall-

gatja, megérti; 

felismeri a kultúrák és értékrendek közötti különbségeket és összeveti azo-

kat a saját kultúrájával és értékrendjével. 

4 
Ismeretek / fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyainak tanulmányozása, problé-

mák feltárása, megoldáskeresés a feszültségek oldására.  

A munka világának bemutatása (pályaválasztás, munkavállalás, a cél-

országba irányuló munkaközvetítés, munkanélküliség kérdései, érdek-

képviseletek); munkaerő-piaci információk gyűjtése, a célnyelvi orszá-

gok munkaerő-piaci lehetőségeinek feltérképezése (pl. állások és elvá-

rások). 

Egészségügyi, társadalombiztosítási ismeretek a célországokról. 

Leggyakoribb civilizációs és környezeti ártalmak, mentálhigiénés prob-

lémák felismerése. 

A vallás és az egyházak szerepének megértése a társadalomban. 

A társadalmat érintő alapvető globális problémák tudatosítása (pl. bű-

nözés, droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek feltárása. 

A célnyelvi dialektusok ismerete, szerepe a nyelvhasználatban, néhány 

példa említése. 

5 Kapcsolódási pontok 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a jövedelem szerepe 

a családban, kiadás, bevétel, megtakarítás, hitel, rezsi, zsebpénz; a tudás 

fogalmának átalakulása, a tanulás technikái, egész életen át tartó tanu-

lás. 

Földrajz: társadalomföldrajz. 
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Biológia-egészségtan: az ember megismerése és egészsége, magatar-

tása és lelki egészsége;  

Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés; fo-

gyatékkal élők, szegények és gazdagok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6 
Kulcsfogalmak / fogal-

mak 

Társadalom, osztály, réteg, csoport, a társadalmi együttélés szabályai, 

szokás, erkölcs, jog, kisebbségek, bevándorlás, emberi alapjogok, a 

jogegyenlőség elve, jogorvoslat, büntetés, a büntetőeljárás szereplői 

és főbb szakaszai, segítségkérés lehetőségei, pályaválasztás, munkába 

lépés, önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú, munkavállalói straté-

gia, munkaerőpiac, munkaadók, munkavállalók, munkajog, munka-

szerződés, munkaidő, munkabér, adózás, egészség- és társadalombiz-

tosítás, munkanélküliség, élethosszig tartó tanulás, demográfia, demo-

gráfiai robbanás, elöregedés, túlnépesedés, történelmi vallások és új 

keletű vallási közösségek. 

 

 

 Q R 

1 

A fejlesztés várt ered-

ményei a két évfolya-

mos ciklus végén 

A tanuló szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával, eseten-

ként digitális eszközök alkalmazásával is be tudja mutatni a tanulmá-

nyai során feldolgozott témákat.  

Ismeri a célnyelvi országok földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegysé-

geit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. 

Érti a célnyelvi országok gazdasági folyamatait, látja a világ társadalmi-

gazdasági rendszerében betöltött szerepüket. 

Járatos a célnyelvi országok politikai rendszerében, össze tudja hason-

lítani azokat a magyar politikai berendezkedéssel. 

Tisztában van a célnyelvi országok társadalmi viszonyaival, a leggya-

koribb szociális problémákkal, és képes javaslatokat tenni a feszültsé-

gek oldására. 

Tájékozott a célországokban élő emberek hétköznapjairól, szokásairól, 

gondolkodásmódjáról, életviteléről. Nyitottá és elfogadóvá válik más 

kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait. 

Érti a környezetszennyezés következményeit és a fenntartható fejlődés 

fontosságát. 

Magabiztosan használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs csa-

tornáit az információgyűjtésben, képes az információk rendszerezésére 

és kritikus értelmezésére. 

Tájékozott a célnyelvi országok legjellegzetesebb sportágai és sportese-

ményei területén. 
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Ismer a célnyelvi kultúrákból néhány kiemelkedő jelentőségű műalko-

tást és tudományos-technikai vívmányt, valamint azok alkotóit. 

Képes hazáját sokoldalúan bemutatni a célnyelven. 

 

 

Függelék 

 

A 40/2002 (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről alapján  

 

Német célnyelvi civilizáció témakörei középszinten és emelt szinten 

 

1.1 A célnyelvi or-

szágok földrajzi fek-

vése, felszíne, táj-

egységei 

Elemezze térkép segítségével a megadott 

szempontok alapján a célnyelvi országok 

földrajzi fekvését.  

Mutassa meg térképen az egyes célnyelvi 

országok nagytájait és legfontosabb felszíni 

vizeit. 

Ismertesse a nagytájak felszínformáit. 

Elemezze önállóan a célnyelvi országok 

fölrajzi fekvését. 

Tudja elhelyezni kontúrtérképen a célorszá-

gok legfontosabb felszíni vizeit és nagytá-

jait. 

1.2 Nemzeti jelké-

pek 

Mutassa be az egyes célnyelvi országok 

nemzeti jelképeit (zászlók, címerek). 

  

1.3 Közigazgatási 

régiók, autonómiák 

Mutassa be Németország, Ausztria és Svájc 

közigazgatási rendszerét és annak működé-

sét 

(Németország, Ausztria: tartományi, Svájc: 

kantonrendszer.) 

Nevezze meg Németország és Ausztria köz-

igazgatási régióit és azok központjait 

Határozza meg az egyes közigazgatási ré-

giók hatásköreit összevetve az államszövet-

ségek központi szerepvállalásával. 

1.4 Éghajlat Jellemezze a célnyelvi országok éghajlatát. Bizonyítsa példák alapján a domborzat sze-

repét az éghajlat és a növénytakaró alakulá-

sában. 

Mutasson be a célnyelvi országok területén 

honos néhány jellegzetes állat- és növény-

fajt. 

Témakörök Középszint Emelt szint 
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1.5 Népesség, nem-

zeti kisebbségek 

Ismertesse az egyes célnyelvi országok né-

pességére vonatkozó adatokat (lakosság-

szám, népsűrűség). 

Jellemezze a népesség eloszlásának területi 

sajátosságait, tudja megnevezni ennek ter-

mészeti és társadalmi -gazdasági okait és 

következményeit. 

Ismertesse a bevándorlók szerepét az egyes 

célnyelvi országok népességének alakulásá-

ban, valamint a bevándorlás, és a 90-es 

évektől kezdődően a bevándorlás korlátozá-

sának okait. 

Nevezze meg a célnyelvi országokban élő 

kisebbségeket , jellemezze helyzetüket a 

célnyelvi országok társadalmaiban. 

Elemezze a vendégmunkások, bevándorlók 

befogadásából eredő gazdaságföldrajzi kér-

déseket. 

1.6 Leghíresebb vá-

rosok, turisztikai 

központok, neveze-

tességek 

Mutassa be az egyes célnyelvi országok 

egy-egy leghíresebb turisztikai látványossá-

gát szemléltetve a városnéző, a természet-

járó és a nyaraló turizmus legismertebb 

helyszíneivel. 

Mutassa be a célnyelvi országok kiemel-

kedő turisztikai területeinek egy-egy turisz-

tikai központját, nevezetességét. (Ausztria: 

Bécs és környéke, Salzkammergut vagy 

Salzburg; Németország: Berlin, Weimar 

vagy az Északi- és a Keleti-tenger partvi-

déke; Svájc: Luzern, Zürich vagy a Genfi-

tó vidéke)  

 

2. A célnyelvi országok gazdasága 

2.1 Gazdasági adott-

ságok, lehetőségek, 

jellemzők 

Németország, Ausztria, Svájc és Liechtens-

tein földrajzi fekvése, a gazdasági fejlődést 

meghatározó domborzati, vízrajzi, népes-

ségi viszonyaik, főbb ásványkincseik. 

  

2.2 A célnyelvi or-

szágok gazdasági 

ágazatai 

Németország: energiagazdaság 

kohászat, gépgyártás, vegyipar, elektrotech-

nika mezőgazdaság kül- és belkereskede-

lem. 

Ausztria: energiagazdálkodás, nehézipar 

mezőgazdaság turizmus. 

Svájc: energiagazdálkodás, ipar – helyi 

nyersanyagok hiánya mezőgazdaság turiz-

mus. 

Németország: a gazdaság szerkezeti és te-

rületi koncentrációja 

regionális sajátosságok: Észak- nyugat-Né-

metország, Közép- Rajna-vidék, Dél-Né-

metország, az új tartományok 

Ausztria: regionális sajátosságok: Nyugat-, 

Délkelet- és Észak-Ausztria 

Svájc: specializált gazdaság regionális sajá-

tosságok: Alacsony- és Magas-Svájc 

Liechtenstein mint adóparadicsom 

2.3 Nemzetközi vi-

szonylatban is is-

A német nyelvű országok néhány a vizsgázó 

által szabadon választott, nemzetközi vi-

szonylatban aktuálisan ismert termékének, 

A fogyasztóvédelem szerepe, működése a 

német nyelvű országokban. 
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mert termékek, már-

kák, nagyvállalatok. 

Fogyasztóvédelem 

márkájának, nagyvállalatának megneve-

zése, rövid bemutatása. 

2.4 A célnyelvi or-

szágok Magyaror-

szágon is jelenlévő 

nagyvállalatai 

A német nyelvű országok egy-két, Magyar-

országon aktuálisan jelenlévő nagyvállalatá-

nak rövid bemutatása. 

Magyarország mint gazdasági telephely 

előnyei és hátrányai a német nyelvű orszá-

gok betelepült nagyvállalatainak szempont-

jából. 

2.5 Közlekedés A német nyelvű országok főbb szárazföldi, 

vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalai, az 

egyes közlekedési ágak főbb sajátosságai. 

A német nyelvű országok helye Európa 

közlekedési hálózatában. 

2.6 Pénzügyek, fize-

tőeszközök, bank-

rendszer 

A német nyelvű országok fizetőeszközei a 

második világháború után. 

Az euro bevezetése Németországban és 

Ausztriában. 

A német nyelvű országok pénzügyi és 

bankrendszerének főbb sajátosságai (két-

szintű bankrendszer), kapcsolatok az Euró-

pai Monetáris Unióval. 

A svájci bankok nemzetközi szerepe. 

2.7 A célnyelvi or-

szágok és az Európai 

Unió, illetve más 

gazdasági integrá-

ciók kapcsolatai 

Németország és Ausztria helye, szerepe az 

Európai Unió gazdasági és politikai rend-

szerében, kulturális programjaiban. 

Svájc függetlenségi hagyományai. 

Svájc és az EFTA. 

Az Európai Gazdasági Térség. 

3. Politikai viszonyok 

3.1 A célnyelvi or-

szágok politikai és 

választási rendszere 

A német, az osztrák és a svájci állam felépí-

tése. 

Állam és közigazgatás összefüggései. 

Választási rendszerek a német nyelvű orszá-

gokban, a választójog szabályozása, parla-

menti, tartományi, önkormányzati és euró-

pai parlamenti választások. 

A népszavazás szerepe Svájcban. 

Politikai alapjogok. 

A föderalizmus jellege Németországban, 

Ausztriában és Svájcban. 

3.2 A törvényhozó 

és a végrehajtó hata-

lom működése 

Németország: Bundestag, Bundesrat, Bun-

desver- sammlung Landtage Bundesregi-

erung, Bundeskanzler, Bundesminister 

Länderregierungen Gemeinden. 

Ausztria: Nationalrat, Bundesrat, Bundes-

ver- sammlung Landtage Bundesregierung, 

Bundeskanzler, Bundesminister Landesre-

gierungen Gemeinden. 

Svájc: Nationalrat, Ständerat, Bundesver-

sammlung Bundesrat, Departmente Kantone 

und Gemeinden. 

Liechtenstein: Alkotmányos monarchia 

Landesfürst, Landtag, Regierung. 
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3.3 Az államfő poli-

tikai szerepe 

  A szövetségi elnök – Bundespräsident – 

szerepe, jogai Németországban, Ausztriá-

ban és Svájcban. 

3.4 Kormány- és el-

lenzéki pártok 

A főbb politikai pártok rövid jellemzése: 

Németország: SPD CDU/CSU Bündnis 

90/Die Grünen FDP PDS. 

Ausztria: ÖVP SPÖ FPÖ Die Grünen 

Svájc: a főbb politikai irányzatok rövid jel-

lemzése. 

3.5 Kisebbségi prob-

lémák, politikai fe-

szültségek 

  Németország, Ausztria és Svájc nemzeti ki-

sebbségei, a bevándorlók lehetőségei és 

problémái: aktuális politikai viták a kisebb-

ségek jogaival kapcsolatban. 

3.6 A célnyelvi or-

szágok és Magyar-

ország politikai 

rendszerének hason-

lóságai, eltérései 

A német nyelvű országok és Magyarország 

politikai rendszerének összehasonlítása a 

következő szempontok alapján: 

–    az állam felépítése, közigazgatás 

–    választási rendszer, választójog 

–    a törvényhozó hatalom működése 

–    a végrehajtó hatalom működése 

–    főbb politikai irányzatok. 

A német nyelvű országok és Magyarország 

politikai rendszerének összehasonlítása a 

következő szempontok alapján: 

–    az államfő helyzete, jogai 

–    kisebbségi problémák, feszültségek és a 

megoldásukra tett erőfeszítések. 

4. Társadalmi viszonyok 

4.1 Társadalmi cso-

portok, helyzetük, 

együttélési formáik, 

problémáik 

Legyen képes a társadalom néhány kiemelt 

rétegének, öregek, fiatalok, nők, kisebbsé-

gek vagy bevándorlók aktuális helyzetének 

ismertetésére, a célnyelvi országokban fel-

lelhető problémák, társadalmi feszültségek 

bemutatására, az esetleges megoldások, ill. 

próbálkozások felvázolására. 

Legyen képes a társadalom néhány kiemelt 

rétegének, fiatalok, öregek, nők, kisebbsé-

gek és bevándorlók aktuális helyzetének ár-

nyalt bemutatására, a problémák kialakulá-

sának okait tudja kifejteni. Legyen képes a 

célnyelvi országok és Magyarország e tár-

sadalmi csoportjainak helyzetét összeha-

sonlítani, az eltéréseket, ill. párhuzamokat 

indokolni. 

4.2 Célnyelvi dia-

lektusok 

  Az irodalmi- és köznyelv valamint a dialek-

tusok szerepe a német nyelvű országok 

nyelvhasználatában, néhány példa említé-

sével. 

4.3 A célnyelvi or-

szágok oktatási 

rendszere, eltérések 

és hasonlóságok a 

célnyelvi országok 

és Magyarország 

oktatási rendszeré-

ben.  

Tudja ismertetni a német, osztrák, ill. svájci 

valamint a magyar iskolarendszer felépíté-

sét. Legyen képes a rendszerek összehason-

lítására, az előnyök és hátrányok bemutatá-

sára. 

Legyen képes az oktatási rendszer felépíté-

sének összefüggéseit a különböző orszá-

gokban felismerni, a problémákat, ill. elő-

nyöket kiemelni, az oktatási rendszerek és 

az országok közötti átjárhatóságról véle-

ményt alkotni. 
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4.4 Munkavállalás, 

munkanélküliség, 

szakszervezetek 

Ismerje a munkavállalás feltételeit a cél-

nyelvi országokban. Tudja felsorolni a mun-

kanélküliség kialakulásának okait. Tudjon 

példákat felsorolni ezen problémák megol-

dásának kísérleteire. Legyen képes a szak-

szervezetek társadalmi szerepének bemuta-

tására. 

Legyen képes az Uniós munkavállalási fel-

tételeket ismertetni, a munkanélküliség ak-

tuális helyzetét ismertetni, a változások 

okait levezetni, a gazdasági összefüggése-

ket ismertetni. Tudja összehasonlítani Né-

metország, Ausztria és Magyarország nagy 

szakszervezeteinek társadalmi szerepét. 

4.5 Egészségügy, 

társadalombiztosítás 

Legyen képes a célnyelvi országok egész-

ségügyi és társadalombiztosítási rendszerét 

bemutatni. 

Legyen képes az egészségügy és társada-

lombiztosítás működésének eredményessé-

gét elemezni.  

4.6 Súlyos társa-

dalmi problémák, 

bűnözés, droghely-

zet 

Ismertesse a célnyelvi országok súlyos tár-

sadalmi problémáit: bevándorlás, idegen 

gyűlölet, , tolerancia a hátrányos helyzetű-

ekkel és idősekkel szemben, esélyegyenlő-

ség a társadalomban. Tudja felsorolni a ki-

váltó okokat és legyen képes a lehetséges 

megoldások közül néhányat felsorolni.  

Tudja ismertetni a bűnözés főbb irányait, a 

társadalom ellenreakcióit. 

Tudja elhelyezni a drogkérdést a társadalmi 

problémák között. 

Tudja a súlyos társadalmi problémákat, bű-

nözés és drog valamint a prevenciós tevé-

kenység egyéni és társadalmi hatását a cél-

nyelvi országokban és Magyarországon 

összehasonlítani.  

4.7 A vallás és az 

egyházak szerepe a 

társadalomban 

Ismertesse a célnyelvi országokban jelen-

lévő főbb vallási irányzatokat, ezek egyhá-

zait és hatásukat a társadalom tagjainak éle-

tére.  

Tudja elemezni a vallási sokszínűségből 

adódó aktuális problémákat figyelembe 

véve az új vallási irányzatokat és a beván-

dorlás kérdését. 

5. Mindennapi élet, életmód 

5.1. A család sze-

repe, családi élet, 

családi ünnepek, 

mindennapi rítusok  

Mutassa be a célnyelvi országokban napja-

inkban  

legjellemzőbb családszerkezeteket és csa-

ládi szereposztásokat. 

Tudja röviden bemutatni a legelterjedtebb 

családi ünnepeket és ismerjen néhány hoz-

zájuk kapcsolódó, a magyartól eltérő szo-

kást. 

Tudja bemutatni a családi viszonyokban 

megmutatkozó hasonlóságokat és eltérése-

ket a célnyelvi országokban és Magyaror-

szágon. 

5.2. A gyermekek 

helyzete a családban 

és a társadalomban 

  Tudja felsorolni a gyermekek legfontosabb 

jogait és kötelességeit . 

Ismerjen néhány esélyegyenlőséget javító, 

családpolitikai intézkedést. 

Ismerje és tudja értékelni a gyermekválla-

lással és a gyermekneveléssel kapcsolatos 

közvélekedést. 

5.3. Városi és vidéki 

élet, urbanizáció 

Hasonlítsa össze a vidéki és a városi életfor-

mát a célnyelvi országokban. 

Elemezze a városiasodás és  
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az életminőség alakulásának 

összefüggéseit. 

5.4. A szabadidő el-

töltése, szórakozás, 

nyaralási és pihenési 

szokások 

Mutassa be a célnyelvi országok fiatal és fel-

nőtt lakosságának jellemző otthoni és házon 

kívüli szabadidős tevékenységeit. 

Mutassa be az egyes célnyelvi országok fia-

tal és felnőtt lakosságának nyaralási és pihe-

nési szokásait (pl. az utazások célja, időtar-

tama, úticélja).  

Ismertesse a célnyelvi országokra speciáli-

san jellemző csoportos, ill. szervezett sza-

badidős tevékenységeket (pl. egyesületek, 

népfőiskolák, ifjúsági központok ). 

Soroljon fel és mutasson be röviden néhány 

európai, ill. világhírű eseményt a célnyelvi 

országok kulturális életének különböző te-

rületeiről (pl. Salzburgi Ünnepi Játékok, 

Frankfurti Könyvvásár, „documenta” kiál-

lítás). 

5.5. Gondolkodás-

mód, jellemző ideá-

lok, értékek 

Hasonlítsa össze a német nyelvű országok-

ban és Magyarországon aktuálisan jellemző 

értékrendeket. ( pl. anyagi javakhoz való vi-

szony, érvényesülés, munka, erkölcs, em-

berismeret, tolerancia, egészséges életmód, 

tudományos-technikai fejlődés alapján). 

Hasonlítsa össze egy német nyelvű ország és 

Magyarország fiataljainak életérzését és jö-

vőképét. 

Tudjon bemutatni röviden a célnyelvi orszá-

gok mindegyikéből egy-két olyan jelentős 

történelmi vagy kortárs személyiséget, akik 

munkásságukkal méltán lehetnek a ma fia-

taljai számára példaképek. 

Mutassa be egy német nyelvű ország példá-

ján az értékek változását a nagyszülők, szü-

lők és gyermekek generációinak életében. 

Tudjon egy-egy példát mondani a célnyelvi 

országok jellemző ideáljaira, példa- és esz-

ményképeire és tudja értelmezni azok hatá-

sát a nemzeti önazonosság tudatára. 

5.6. Társadalmi 

érintkezés, etikett, 

gesztusnyelvek 

Ismerje a társadalmi érintkezés alapszituáci-

óiban (köszönés, bemutatkozás, megszólí-

tás, tegezés-magázás, érkezés idő-pontra, 

meghívás, vendéglátás, társalgás) a cél-

nyelvi országokban elvárt magatartásformá-

kat. 

Legyen képes megfelelően reagálni a cél-

nyelvi országokban használt legfontosabb 

gesztusokra és tudja tisztázni a számára is-

meretlenek jelentését. 

  

6. Hagyományok, szokások, ünnepek 

6.1 A célnyelvi or-

szágok nemzeti ün-

nepei és jelképei 

Ismertesse Németország, Ausztria és Svájc 

nemzeti ünnepeit / Tag der Deutschen Ein-

heit; 3. Okt. in D. ; Österreich: 26. Oktober 

; Schweiz 1. August / az ehhez történelmi 

hátteret. Ismertesse a célországok nemzeti 

jelképeit ezek szimbólum rendszerét és je-

lentését. 

Ismertesse a svájci nemzeti ünnephez kap-

csolódó Tell legendát. 
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6.2 Népszokások, 

népzene, néptánc, 

népviselet, népi játé-

kok 

Ismertessen néhányat az egyik célnyelvi or-

szág történelméhez, vallásához kapcsolódó 

népszokásai közül, említsen ehhez kapcso-

lódó népdalt, néptáncot és népviseletet.  

Ismertessen néhányat a célnyelvi országok 

népszokásaiból, mesélje el kialakulásukat, 

a hozzájuk kapcsolódó hiedelmeket. 

6.3 A célnyelvi or-

szágok gasztronómi-

ája, tipikus ételei és 

italai, étkezési szo-

kásai 

Ismertessen néhány tipikus táj jellegű ételt 

és italt. Tudja egy-egy szabadon választott 

tipikus étel elkészítési módját, receptjét. 

Tudja összehasonlítani a német, osztrák és 

magyar konyhát, étkezési szokásokat. 

Tudjon beszélni az osztrák és német konyha 

hatásáról a magyar konyhára. 

6.4 Tradicionális és 

modern konyhamű-

vészet 

  Tudjon összeállítani egy-egy tipikusan né-

met, osztrák, ill. svájci ünnepi menüt, a táj-

nak megfelelő ételnevek használatával. 

Ismertesse az életmód változásának a mo-

dern konyhára gyakorolt hatásait a cél-

nyelvi országokban. 

7. Tömegkommunikáció, média 

7.1 A sajtó, a TV és 

a rádió helyzete, 

szerepe a célnyelvi 

országokban 

Legyen képes a hagyományos és modern 

médiák megkülönböztetésére, ismertesse a 

különböző sajtó termékek fajtáit és jelentő-

ségüket az információ szerzés területén. 

Ismertesse a különbséget a sajtótermékek 

között – napilap, hetilap, bulvár sajtó. Tudja 

megnevezni a vezető német nyelvű műsor-

szolgáltatókat, fontosabb információs háló-

zatot. Ismertesse ezek kapcsolatait a ma-

gyar műsor- szolgáltatókkal. 

7.2 A célnyelvi or-

szágok legjelentő-

sebb sajtóorgánu-

mai, TV- és rádió-

adói, ifjúsági és di-

áksajtója 

Ismerjen néhány német, osztrák és svájci 

napi lapot, egyéb sajtó terméket. Legyen ké-

pes a sajtóban előforduló főbb szövegfajták 

jellemzésére, ismerje fel ezeket. Nevezze 

meg a német nyelvű TV-csatornákat, mond-

jon példát a különböző műsorokra, ismertes-

sen néhányat a német nyelvű és magyar csa-

tornákon is folyó műsorokból. Tudjon felso-

rolni néhány diáksajtó terméket, ismertesse 

ezek speciális tartalmát a célcsoporttól füg-

gően. 

  

7.3 Telefon- és mo-

biltelefon-használat, 

etikai kódex 

Legyen tisztában a német és magyar telefo-

nálási szokások közti különbségekkel – kö-

szönés, szóhasználat – a mobiltelefon hasz-

nálat szabályozásával és etikai szabályaival. 

  

7.4 Sajtószabadság   Legyen tisztában a sajtószabadság gyakor-

lati jelentőségével, előnyeivel és esetleges 

hátrányaival a német nyelvű országok terü-

letén. 

Például: helyreigazítások, sajtóperek 

7.5 Reklám   Legyen tisztában az aktuális törvénykezés-

sel a német nyelvű országokban és Magyar-

országon. Például: cigaretta és alkohol rek-

lámozása. Ismertesse a különböző reklám-

hordozók jelentőségét, a reklám hatását a 
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társadalom tagjaira, a reklámozás előnyeit 

és hátrányait. 

7.6 A számítógép és 

az Internet szerepe a 

célnyelvi országok-

ban, a virtuális világ 

  Értékelje az írott sajtó megváltozott szere-

pét a televízió és internet korában, ismer-

tesse azok előnyeit és hátrányait. 

Tudjon árnyalt véleményt nyilvánítani a 

multimédiás adat, ill. információ szolgálta-

tás lehetőségeiről, használatáról, előnyeiről 

és hátrányairól. 

8. Környezetvédelem 

8.1.Globális és regi-

onális környezeti 

problémák a cél-

nyelvi országokban  

Tudja felsorolni a célnyelvi országok globá-

lis és regionális környezeti problémáit (klí-

maváltozás, levegő-, talaj- és vízszennye-

zés, atomenergia-hasznosítás, szemétkeze-

lés) és mutassa be kialakulásuk főbb okait. 

Ismertesse az egyes országok  

környezeti károk enyhítésére irányuló törek-

véseit, azok eredményeit és kudarcait. 

Értelmezze a környezeti problémák kiala-

kulásának összetevőit és folyamatát.  

8.2. Környezetvéde-

lem a mindennapok-

ban  

Jellemezze a célnyelvi országok polgárainak 

környezettudatos magatartását  

alátámasztva a mindennapi életből vett pél-

dákkal. 

Mutassa be a környezettudatos magatartás 

kialakulásának néhány elemét a célnyelvi 

országokban.  

Tudja kiemelni a Magyarország számára is 

példaadó magatartásformákat. 

8.3. A célnyelvi or-

szágok környezetvé-

delmi politikája 

  Ismertesse a célnyelvi országok környezet-

védelmi politikájának legfontosabb állomá-

sait és aktuális feladatait. 

8.4. Zöld mozgal-

mak, állatvédők 

Nevezzen meg egy célországbeli fontos kör-

nyezetvédő szervezetet és tevékenységi te-

rületeit.  

Mutassa be a célnyelvi országok részvételét 

a nemzetközi környezetvédő szervezetek-

ben és szerepét a nemzetközi összefogás-

ban. 

8.5. A környezetvé-

delem és a gazdasági 

helyzet főbb össze-

függései 

  Mutassa be a célnyelvi országok gazdasági 

tevékenysége és a környezetvédelmi szem-

pontok érvényesítése közötti ellentmondá-

sokat. 

Ismertesse a környezetbarát mezőgazda-

sági, ipari termelésre és szolgáltató tevé-

kenységre irányuló törekvéseket, a fenn-

tartható fejlesztés lehetőségeit. 

9. Sport 

9.1 A sport szerepe, 

a legnépszerűbb 

sportágak a cél-

nyelvi országokban 

A sport szerepe a mindennapi életben 

Németország, Ausztria és Svájc egy-két 

népszerű sportágának – pl. sísport, labdarú-

gás, tenisz – helyzete. 

A sport szerepének felértékelődése az 

utóbbi években a célnyelvi országok társa-

dalmában. 
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9.2 Tömegsport, 

szabadidősport, él-

sport 

  Az iskolai és szabadidő sport lehetőségei a 

német nyelvű országokban. 

Az élsporttal kapcsolatos problémák és 

ezek társadalmi megítélése a célnyelvi or-

szágokban (pl. doppingszerek használata, 

élsportolók mint példaképek, az élsport és a 

gazdaság kapcsolata). 

9.3 A célnyelvi or-

szágok kiemelkedő 

sportolói 

Egy kiemelkedő eredményeket elért, a vizs-

gázó által szabadon választott német, oszt-

rák vagy svájci sportoló pályájának, közéleti 

szerepének bemutatása. 

  

10. A célnyelvi országok történelme, irodalma, művészete 

10.1 A német törté-

nelem kezdetei 

A germán törzsek és életmódjuk 

Az ókori római kultúra hatása a germán né-

pek életére. 

A germán népvándorlás legfontosabb moz-

zanatai és résztvevőinek ismerete, térbeli 

elhelyezkedése. 

A legrégibb német nyelvemlékek. 

10.2 A középkor 

10.2.1. A kora kö-

zépkor 

10.2.2. A középkori 

német birodalom 

fénykora és hanyat-

lása (XI–XV. száza-

dig) 

10.2.3. Mindenna-

pok a középkorban 

10.2.4. Ausztria a 

középkorban 

(X–XV. századig) 

10.2.5. Az Eid-

genossenschaft ki-

alakulása és fejlő-

dése a középkorban 

10.2.6. Művelődés 

és művészetek a kö-

zépkorban 

A Frank Birodalom történetének főbb állo-

másai. 

A hűbériség kialakulása. 

I. Ottó birodalomépítő politikájának lé-

nyege. 

A császár és a pápaság konfliktusa, az in-

vesztitúra-harc és lezárása. 

A Hohehstaufen-dinasztia Itália-politikája; 

a német fejedelemségek megerősödése. 

A rendi társadalom felépítése. 

Német városalapítások, városszövetségek. 

Nemesi, polgári és paraszti életformák. 

A lovagi kultúra és értékrend főbb elemei. 

Walter von der Vogelweide lírája. 

A romanika és a gótika stílusjegyeinek be-

mutatása példákon keresztül. 

Püspökség- és kolostoralapítások szerepe, a 

szerzetesrendek tevékenysége. 

A keresztes hadjáratok hatása a középkori 

német társadalomra. 

Ausztria útja a határtartományságtól a 

Habsburg-dinasztia megerősödéséig. 

Az Eidgenossenschaft kialakulása és küz-

delmei a Habsburg hűbéruralommal szem-

ben. 

A Nibelungenlied és egy szabadon válasz-

tott lovagi eposz rövid bemutató elemzése 

(pl. Parzival, Tristan und Isolde). 

10.3. A reformáció 

és az ellenreformá-

ció kora 

(XVI–XVII. század) 

A német humanizmus jellemző jegyei és né-

hány képviselője. 

A festészet új témái (portré, tájfestészet) és 

néhány képviselője (pl. Albrecht Dürer, 

Hans Holbein). 
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10.3.1. A humaniz-

mus és a reneszánsz 

10.3.2. A reformáció 

10.3.3. Az ellenre-

formáció 

10.3.4. A barokk 

művészet 

A német reneszánsz stílusjegyeinek bemuta-

tása példákon keresztül. 

A reformáció előzményei és főbb irányzatai 

(lutheránus, kálvinista) és elterjedése a né-

met nyelvterületen. 

Luther Márton bibliafordításának jelentő-

sége. 

A könyvnyomtatás felfedezése 

Az ellenreformáció kibontakozása és hatása. 

Vallási üldözöttség, művelődés, iskolaalapí-

tások. 

A barokk építészet jellemző jegyeinek is-

mertetése néhány világhírű építészeti alko-

tás (pl. Wiener Karlskirche, Dresdner Zwin-

ger) bemutatásán keresztül. 

A barokk zene egy-két kiemelkedő alakjá-

nak (pl. J. S. Bach, G. F. Händel) és azok 

munkásságának rövid bemutatása. 

A német parasztháború és a reformáció népi 

irányzata. 

A 30 éves háború és a vesztfáliai béke ha-

talmi, politikai, felekezeti, és társadalmi kö-

vetkezményei. 

A barokk irodalom főbb témáinak bemuta-

tása néhány irodalmi alkotás részletének 

elemzésével 

(pl. A. Gryphius, H. J. Chr. von Grim-

melshausen). 

10.4. Az abszolutiz-

mus kora  

10.4.1. A felvilágo-

sodás  

10.4.2. A felvilágo-

sult abszolutizmus 

10.4.3. A felvilágo-

sodás irodalma 

10.4.4. A német 

klasszicizmus 

10.4.5. A német ro-

mantika  

A német felvilágosodás politikai és társa-

dalmi vonatkozásai. 

A felvilágosult abszolutizmus jellemzői 

Ausztriában és Poroszországban. 

A német felvilágosodás alapeszméi. 

G. E. Lessing egy szabadon választott drá-

májának elemző bemutatása. 

J. W. Goethe és F. Schiller munkásságának 

bemutatása. 

Életművük jelentős tényei. 

Egy-két főbb művük értelmezése (témák, 

kérdésfeltevések, műfajok, kifejezésmód, 

motívumok ). 

A bemutatott művek elhelyezése az adott 

életműben, az adott korszakban. 

A német romantika főbb jellemzői. 

G. E. Lessing életművének bemutatása. 

Goethe és Schiller pályaképére ható irány-

zatok, szellemi kötődéseik. 

Goethe és Schiller helye és hatása a német 

irodalomra. 

W. A. Mozart és L. van Beethoven munkás-

ságának jelentősége a német zenében. 

A romantika művészetfelfogásának viszo-

nya a megelőző eszmei áramlatokhoz. 

Új tudományágak születése; történelemtu-

domány, germanisztika, gyűjtő- és fordítói 

tevékenység. 
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E. T. A. Hoffmann egy szabadon választott 

művének elemző bemutatása. 

10.5. Az iparosodás 

kora  

10.5.1. Az 1848-as 

forradalmak 

10.5.2. A német 

nemzetállam szüle-

tése 

10.5.3. Az ipari for-

radalom 

10.5.4. A realizmus 

(1850–1890) 

10.5.5. A naturaliz-

mus 

(1880–1900) 

10.5.6. A szecesszió 

Az 1848-as német forradalmak célkitűzései, 

átmeneti eredményeik és bukásuk. 

A német nemzetállam kialakulása. 

Az ipari forradalom hatása a német nyelvte-

rület gazdaságára és környezetére. 

A realizmus főbb jellemzői (műfajai, eszté-

tikai alapelvei, témái, motívumai, ábrázolás-

módja). 

Theodor Storm vagy Theodor Fontane egy 

szabadon választott művének elemző bemu-

tatása. 

A német egységfolyamat gazdasági, ha-

talmi és politikai vonatkozásainak elem-

zése. 

Az ipari forradalom társadalmi következ-

ményei (urbanizáció, szociális feszültsé-

gek, új ideológiai áramlatok). 

Gottfried Keller egy művének értelmezése 

(műfaj, téma, kompozíció, a mű kapcsolata 

a korstílussal). 

A naturalizmus irodalmi irányzatának be-

mutatása (műfajok, témák, hősök, élethely-

zetek, nyelvezet, ábrázolásmód) 

és G. Hauptmann munkássága. 

A szecesszió jellemző vonásai és kiemel-

kedő képviselői az építészetben és a festé-

szetben. 

10.6. A német 

nyelvű országok a 

XX. században 

10.6.1. Az I. világ-

háborút lezáró bé-

kék hatása Németor-

szágra és Ausztriára 

10.6.2. A Weimari 

Köztársaság 

10.6.3. A nemzeti-

szocializmus és a II. 

világháború 

10.6.4. A két német 

állam megalakítása 

és fennállása  

10.6.5. A német új-

raegyesítés 

10.6.6. A XX. szá-

zad német nyelvű 

művészetéből 

Az I. világháborút lezáró Versailles-i és St. 

Germain-i békék területi és etnikai vonatko-

zásai. 

A nemzetiszocializmus hatalomra jutásának 

körülményei. 

A náci Németország jellemzői. 

Németország háborús érdekei. 

A nácizmus bukása. 

A két német állam megalakításának főbb ál-

lomásai (1945–49). 

Az eltérő gazdasági, politikai és társadalmi 

fejlődés jellemzői. 

A német újraegyesítés főbb állomásai. 

Az egyesítést követő gazdasági és szociális 

nehézségek. 

A Weimari Köztársaság létrejötte, műkö-

dése és összeomlásának okai. 

A nácizmus ideológiájának elemzése (pl. 

fajelmélet, élettér elmélet). 

A győztes hatalmak elképzelései és hatalmi 

érdekeik hatása a megszállási övezetekben 

az eltérő gazdasági, politikai és társadalmi 

rendszerre. 

Az újraegyesítés gazdasági, politikai előz-

ményei. 

Az expresszionista festészet jellemzői és 

néhány képviselője 

(pl. „Der blaue Reiter”,  

”Die Brücke”, O. Kokoschka, 

E. Schiele). 

Az epikus színház továbbfejlesztése Fried-

rich Dürrenmatt műveiben; a tragikomédia 

műfaja. 

R. M. Rilke életművének bemutatása. 
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Az expresszionizmus irodalmi irányzatának 

rövid bemutatása (élményanyaga, életér-

zése, műfajai, nyelvezete, formai újításai és 

képviselői). 

Bertolt Brecht epikus színházának jellemzői 

egy műve alapján. 

A XX. századi német nyelvű líra főbb irány-

zatai (szürrealizmus, társadalom-kritikai 

irányzat, konkrét költészet). 

Egy szabadon választott költő életművének 

bemutatása. 

A XX. század kiemelkedő német nyelvű epi-

kai alkotásaiból: 

Thomas Mann művészetének bemutatása 

egy választott műve alapján. 

Franz Kafka szerepe és hatása a német 

nyelvű irodalomra egy választott műve alap-

ján. 

A XX. század második felének lírájából egy 

szabadon választott költő bemutatása. 

Alfred Döblin, Robert Musil, Günter Grass, 

Wolfgang Borchert, Thomas Bernhard 

vagy Peter Handke egy művének elemző 

bemutatása. 

 

 

 

NÉMET Középszintű érettségi felkészítő foglalkozás (fakultáció) 

11-12. évfolyam  

Heti 2 óra 

 
A Kölcsey Ferenc Gimnázium  11. évfolyam azon diákjainak, akik a 10. évfolyam után a kö-

zépszintű érettségire történ felkészítő foglalkozást (fakultációt) választják. 

 

A helyi tanterv a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. 

évfolyamoktól felmentő rendszerben bevezetésre.  

 
Az óra célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulóknak német nyelvből közép szintű érettségi vizsga 

letételére. A követelményrendszer magában foglalja az úgynevezett alapórai ismereteket is és minden 

esetben épít azokra. Fő feladat az eddig tanultak rendszerezése, bővítése és a vizsga feladattípusainak 

begyakoroltatása.  

 



 

1544 

 

 
A helyi tanterv elkészítésnél a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó által készített helyi tantervi 

ajánlásait vettük át és azt igazítottuk iskolánk fent megnevezett foglalkozáshoz.   

 
ALAPELVEK, CÉLOK  

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 

az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során re-

ceptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerül-

hetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremt-

hetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az auto-

nóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-

lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-

teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége 

önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtanköny-

vek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségletei-

nek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 

lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 

módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és 

alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  
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A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a vi-

lágról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, ame-

lyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkom-

petencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, di-

alektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inter-

akció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezé-

sére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat ab-

ban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fon-

tos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kap-

csolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problé-

máját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel össz-

hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja 

a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
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A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák fel-

használásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-

latra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáfé-

rést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítá-

sára: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-

működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának fel-

ismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek a középiskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 

motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban 

pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hang-

súlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelé-

sére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanu-

lónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz 

való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpont-

jában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szük-

séges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. 

egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert 

így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pár-

munkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat 

olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 
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Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, a korszerű mód-

szertanna. Egy tankönyv akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni belőle. 

Tartozzon a tankönyvhöz  minél több kiegészítőanyag. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy 

a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális - 

igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv – 11-12. évfolyam 

Tantárgy 11. évf. 12. évf. 

Német, középszintű érettségire történő 

felkészítő foglalkozás (fakultáció), heti 

óraszám 

2 2 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  
 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kom-

petenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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

meg. A minimálisan elérendő szint ennél a képzésnél a következő: 

 

  12. évfolyam 
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Német,  középszintű érettségire történő felké-

szítő foglalkozás (fakultáció) 
B1 

 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcs-

kompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A gimnáziumi tanul-

mányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő 

világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig, széleskörű 

információszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott téma-

körökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogyan valósíthatók meg az idegen nyel-

vek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompe-

tenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás taní-

tása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, ame-

lyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy 

munkájuk során, egész életükön át. 

A középszintű érettségire felkészítésnél a gimnázium 12. évfolyamának végére a 

tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. 

A 12. évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi 

során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve 

gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantár-

gyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 

utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár sokat segíthet, pél-

dául a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával, az ok-okozati viszonyokat, következményeket fel-

táró feladatokkal. 

 

11. évfolyam 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 
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Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizo-

nyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-

rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-

veinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-

lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy elő-

adás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felisme-

rése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak kikövet-

keztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség esetén ösz-

szefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, rek-

lámok, dalok, videók. 

 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az isko-

lával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 
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Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-

könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy magya-

rázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, bol-

dogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 

hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk beszer-

zése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, pos-

tán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség igénybevéte-

lével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 

elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 



 

1551 

 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 

ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, in-

terjúk, viták. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincs-

beli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 

lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 

Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetek-

ben a mondanivaló kifejezésére. 
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A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazá-

sával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 

témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 

szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érvelő 

szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés so-

rán. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövet-

keztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 
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beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoz-

nak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 

véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló elemek 

lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 

Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
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Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben meg-

szólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák. 

 

Témakörök a 11. évfolyamon 

 

TÉMAKÖ-

RÖK 

VIZSGASZINT 

Középszint 

1. Szemé-

lyes vonat-

kozások, 

család 

-    A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 

-    Családi élet, családi kapcsolatok 

-    A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

-    Személyes tervek 

2. Ember és 

társadalom 

-    A másik ember külső és belső jellemzése 

-    Baráti kör 

-    A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

-    Női és férfi szerepek 
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-    Ünnepek, családi ünnepek 

-    Öltözködés, divat 

-    Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3. Környeze-

tünk 

-    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 vagy a ter-

mészet megóvásáért? 

-    Időjárás 

4. Az iskola -    Saját iskolájának bemutatása  

(sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

-    Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

-    A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

-    Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

5. A munka 

világa 

-    Diákmunka, nyári munkavállalás 

-    Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 

12. évfolyam 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a szá-

mára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag las-

san és érthetően beszélnek. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 

részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megér-

tése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjele-

netekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez kapcso-

lódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének meg-

értése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az ese-

mények közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló is-

meretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének kikövetkez-

tetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet leg-

több helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 
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Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommuniká-

ciós helyzethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe tar-

tozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal tör-

ténő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggoda-

lom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságok-

kal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamá-

ció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása 

orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, be-

szélgetés lezárása. 
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Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfe-

lelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 

elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni 

a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítség-

ével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris össze-

kapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 
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Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begya-

korolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érvelés-

sor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, 

versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segít-

ségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszű-

rése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegek-

ben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
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A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 

írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés 

alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek 

egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz is-

mert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és vé-

leményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletei-

ről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és 

elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írás-

beli beszámolás, valamint tévéélmény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, il-

letve saját ötletekről. 
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Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témá-

ban, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolat-

ban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rá-

kérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-

szólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paródia 

írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 
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jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rig-

musok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

Témakörök 12. évfolyam 

 

6. Életmód -    Napirend, időbeosztás 

-    Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egész-

ség megőrzésében, testápolás) 

-    Étkezési szokások a családban 

-    Ételek, kedvenc ételek 

-    Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

-    Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

-    Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

7. Szabad-

idő, művelő-

dés, szórako-

zás 

-    Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

-    Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

-    Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

-    Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

-    Kulturális események 

8. Utazás, tu-

rizmus 

-    A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

-    Nyaralás itthon, illetve külföldön 

-    Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

-    Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

9. Tudo-

mány és 

technika 

-    Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

-    A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

 

Függelék 

A középszintű vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményét, vizsgaleírását, a vizsga értékelését a 

40/2002 (V.24.) OM rendelet tartalmazza! 
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Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszkö-

zöket valamint a hozzájuk tartozó német nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten 

lehetőség van.  

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

19. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

20. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

21. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

22. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

23. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

24. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

22. Cselekvés, történés, létezés  

23. Birtoklás  

24. Térbeli viszonyok 

25. Időbeli viszonyok 

26. Mennyiségi viszonyok 

27. Minőségi viszonyok 

28. Logikai viszonyok 

 

1. Kommunikációs helyzetek 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szó-

ban és/vagy írásban. 

Helyzet Szerep 

Áruházban, üzletben, piacon vevő 

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen  ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában vendég 

Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy tár-

saság tagja 
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Országhatáron turista 

Orvosnál beteg, kísérő 

Szolgáltató egységekben 

(fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, ci-

pész, gyógyszertár stb.) 

ügyfél 

Szünidei munkahelyen munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 

Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, 

taxiban, repülőn, hajón) 

utas, útitárs 

2. A kommunikációs szándékok listája 

A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a kö-

zépszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül szere-

pelnek a példák. 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Megszólítás és arra reagálás Hallo! / Entschuldigung! / Herr Krause! – Ja, bitte! 

Köszönés, elköszönés és arra reagálás Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend! / Hallo 

Markus! – Auf Wiedersehen! Tschüs! 

Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás Mein Name ist Peter Klein. / Das ist Karl Sommer. – 

(Es) freut mich. 

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatko-

zás, más személy kérése, elköszönés és ezekre re-

agálás 

Hallo! / Ja, bitte? / (Hier) Kaufmann. – Ich möchte 

Herrn Müller sprechen. – Auf Wiederhören! 

Levélben megszólítás, elbúcsúzás Lieber Manfred,… / Sehr geehrte Damen und Her-

ren,… – Herzliche Grüße / Mit freundlichen Grüßen 

Szóbeli üdvözletküldés Viele Grüße an Petra. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht es Ihnen? – Danke, gut. 

Was fehlt Ihnen? – Ich bin erkältet. 

Köszönet és arra reagálás Danke. – Bitte. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! – (Das) macht nichts. 

Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás Herzlichen Glückwunsch (zum Geburtstag)! / Frohe 

Weihnachten! / Gute Besserung! – Danke. 
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2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Hála Vielen Dank. 

Sajnálkozás, csalódottság Schade. 

Öröm Ich freue mich über ... / Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség Das finde ich (nicht) gut. / Ich bin damit (nicht) zufrieden. 

Csodálkozás Komisch! 

Remény Ich hoffe,... 

Félelem, aggodalom Ich habe Angst, dass.. 

Bánat, elkeseredés Ich bin traurig, weil... 

Bosszúság Das ärgert mich sehr. 

Együttérzés Es tut mir Leid, dass... 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Véleménykérés és arra reagálás, véle-

ménynyilvánítás 

Was meinst du dazu? – Ich glaube... / Meiner Meinung 

nach... 

Érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig. 

Tetszés, nem tetszés Das gefällt mir (nicht). / Das mag ich (nicht). 

Valaki igazának elismerése, el nem isme-

rése 

Du hast (nicht) Recht. 

Egyetértés, egyet nem értés Einverstanden. / Ich bin dafür / dagegen. 

Helyeslés, rosszallás Ich finde das (nicht) gut. 

Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása Das stimmt nicht. / Doch! / Sie haben nicht Recht. 

Elismerés kifejezése, dicséret és arra reagá-

lás 

Das ist toll. / Das hast du wirklich gut gemacht. / Der Fisch 

schmeckt phantastisch. – Danke. 

Közömbösség Das ist mir egal. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Akarat, szándék, terv Ich will... / Ich möchte... / Ich habe vor,... 

Kívánság, óhaj Ich möchte... / Ich hätte gern... 

Képesség, lehetőség, szükségesség, kötele-

zettség 

Ich kann... / Ich muss... / Ich darf... / Ich soll... 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß (nicht) genau, ... 

Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, il-

letve érdeklődés ezek iránt 

Ich mag (keinen) Salat. / Ich lese gern. – Was machst du am 

liebsten? 

Kritika, szemrehányás Das war nicht nett von dir. / Warum hast du nicht angeru-

fen? 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Dolgok, személyek megnevezése Das ist ein neuer Tisch. / Das ist mein Freund.  
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Dolgok, események leírása Meine Wohnung liegt im Zentrum. 

Am Wochenende habe ich... gemacht. 

Információkérés Wer ist das? / Was weißt du über ihn? 

Igenlő vagy nemleges válasz Ja. / Nein. 

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

Válaszadás elutasítása Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. 

Bizonyosság, bizonytalanság Es ist (nicht) sicher, dass / ob... 

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

Feltételezés  Vielleicht…  

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) an ... 

Indoklás (ok, cél) Ich kann nicht kommen, weil… / Ich helfe dir, damit … 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Kérés, kívánság Gib mir bitte... / Kannst du bitte... / Könntest du bitte... 

Felszólítás, tiltás, parancs Öffne (doch) bitte die Tür. / Schreib noch nicht. 

Javaslat és arra reagálás Gehen wir morgen tanzen? – Einverstanden. 

Rendelés Wir möchten bestellen. / Bringen Sie mir bitte einen Kaffee. 

Meghívás és arra reagálás Wollen wir ein Eis essen? / Darf ich Sie zum Essen einladen? – 

Danke gern. 

Kínálás és arra reagálás Nimm noch ein Stück Kuchen. – Nein danke. 

Reklamálás Guten Tag! Ich habe ein Problem... / Die Suppe ist zu salzig. 

Tanácskérés, tanácsadás Was sagst du dazu? – Ich rate dir,... 

Figyelmeztetés Vorsicht! / Pass auf! 

Engedély kérése, megadása, megta-

gadása 

Darf ich...? – Bitte sehr! / Nein, das ist hier verboten. 

Segítségkérés és arra reagálás Kannst du mir helfen? – Natürlich. 

Segítség felajánlása és arra reagálás Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 

Kommunikációs szándékok Példa 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? / Wie meinst du das? / Wiederholen Sie bitte.  

Nem értés Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabieren Sie bitte. 

Felkérés lassabb, hangosabb be-

szédre 

Können / Könnten Sie bitte langsamer / lauter sprechen? 

Beszélési szándék jelzése Ich möchte noch sagen,...  

Téma bevezetése Ich wollte noch erzählen,…/ Übrigens, ich habe gehört, dass… 

Témaváltás Könnten wir jetzt noch darüber reden, ... / Ich möchte noch etwas 

sagen. 
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Félbeszakítás Darf ich Sie kurz unterbrechen? 

Megerősítés, igazolás Das ist wahr. / Das stimmt. 

Körülírás Das ist ein Gerät, mit dem man... 

Példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist... 

Beszélgetés lezárása Wir können darüber ein anderes Mal sprechen. 

 

3. NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 

1. Nyelvtani szerkezetek 

Középszint 

A vizsgázó  

A2: 

-    általában megérti és helyesen használja a legegyszerűbb szerkezeteket szóban és írásban, 

-    rendszeresen elkövethet nyelvtani hibákat és nyelvhasználatában erősen érezhetők az anyanyelv 

hatásai, 

-    a hibák ellenére többnyire érthetően fejezi ki kommunikációs szándékait, 

B1: 

-    megérti és helyesen használja az egyszerű szerkezeteket szóban és írásban, 

-    ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyességgel kommunikál, 

-    az esetleg előforduló hibák és az érezhető anyanyelvi hatás ellenére érthetően fejezi ki gondolatait, 

kommunikációs szándékait. 

A következő táblázat a nyelvtani követelményeket tartalmazza, és a könnyebb kezelhetőség 

érdekében a leíró nyelvtan kategóriái alapján készült. Az adott nyelvtani formához hozzárendelésre ke-

rültek annak nyelvi funkcióját, illetve ahol az kevésbé megoldható, ott egy-egy példa látható. 

A nyelvtani ismeretek alapvető szerepet játszanak mind a receptív, mind a produktív készsé-

gekben. A receptív készségek között felsorolt nyelvtani szerkezetek előfordulhatnak az olvasott vagy 

hallott szöveg értését mérő feladatokban, de ezekre a nyelvhelyességi vizsgarész nem kérdez rá. 

A produktív ismeretek közé sorolt nyelvtani szerkezetekre lehet feladatot készíteni a Nyelvhe-

lyesség vizsgarészben.  

A táblázat terjedelmi okból nem törekedhetett teljességre. 

FORMA 
Közép-

szint 

TARTALOM, FUNKCIÓ, 

PÉLDA 
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rec. prod. 

I. MORPHOLOGIE       

1. DAS VERB     
Existenz, Besitz, Geschehen, 

Handlung 

1.1. Das finite und infinite Verb; Konjuga-

tion (Person, Numerus) 
+ + 

  

Tempusformen 

Präsens 

Präteritum  

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Futur I 

Futur II 

Hilfsverben der Zeitformen 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

Zeitverhältnisse: 

Gegenwart,  

Vergangenheit,  

Gleichzeitigkeit, 

Vorzeitigkeit, 

Zukunft 

(sein, haben, werden) 

Modus 

Indikativ 

Imperativ 

Konjunktiv I 

Präsens 

Perfekt 

Konjunktiv II 

Präteritum 

würde-Form, hätte, wäre 

und Modalverben 

weitere Formen 

Plusquamperfekt 

Hilfsverben der Modalität 

Präsens 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

– 

– 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

Modalität: 

Behauptung, Wunsch, Wille, Auf-

forderung, Befehl, Absicht usw. 

(können, dürfen, müssen, wollen, 

sollen, mögen) 
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Präteritum  

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Futur I 

Modalverb mit Infinitiv Perfekt 

1.2. Trennbare und untrennbare Verben + + (an/kommen, bekommen) 

1.3. Reflexive Verben + + 

Reziproke Handlungen, 

Ausdruck der Freude, Sorge, 

Angst usw. 

1.4. Aktiv und Passiv 

Vorgangs- (Handlungs)passiv 

Präsens 

Präteritum  

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Futur I 

Futur II 

Vorgangspassiv mit Modalverb 

Zustandspassiv  

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

– 

Beschreibung von Handlungsrei-

hen bzw. Zuständen 

1.5. Valenz der Verben* + +   

1.6 Funktionsverbgefüge* + + (eine Reise machen, zur Ver-

fügung stehen) 

2. PARTIZIPIEN       

Partizip Präsens 

Partizip Perfekt 

Partizip Futur 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

– 

 

3. SUBSTANTIV     
Benennung von Lebewesen, 

Gegenständen, Abstrakta 

3.1. Genus, Numerus, bestimmter, unbes-

timmter, negierender Artikel  
+ + 

(der, die, das, ein/e, kein/e) 

3.2. Kasus, Deklination + +   
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Nominativ 

Akkusativ 

Dativ 

Genitiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

3.3. Numerus, Pluralbildung + +   

3.4. Substantivierung 

Partizip Präsens als Substantiv 

Partizip Perfekt als Substantiv 

Adjektiv als Substantiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(r Reisende) 

(r Angestellte) 

(r Kranke) 

3.5. Valenz der Substantive* + + Abhängigkeiten 

4. ADJEKTIV       

4. 1. Gebrauch des Adjektivs  

als Prädikat 

als Adverb 

als Attribut 

als Apposition 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Qualitätsverhältnisse, 

Meinung, 

Gefallen/Mißfallen, 

Charakterisierung 

(der Junge mit den langen Haa-

ren) 

4.2. Adjektivdeklination 

Nominativ 

Akkusativ 

Dativ 

Genitiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

(starker Kaffee, der starke Motor, 

ein starker Mensch) 

4.3. Komparation + + Vergleich 

4.4. Valenz der Adjektive* + – Abhängigkeiten 

5. NUMERALIEN     

Quantitätsverhältnisse 

Rangverhältnisse, Reihenfolge 

5.1. Kardinalzahlen + + Quantitätsangaben 

5.2. Ordinalzahlen + + Datum, Reihenfolge 

5.3. Bruchzahlen + + Mengenangaben 

6. ADVERBIEN*       

6.1. Lokalangaben + + Raumverhältnisse 

6.2. Temporalangaben  + + Zeitverhältnisse 

6.3. Kausale Adverbien  + + kausale Verhältnisse 
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6.4. Instrumentale Adverbien  + + (damit, dadurch...) 

6.5. Finale Adverbien  + + (dafür, dazu...) 

6.6. Modifikative Adverbien  + + (anders, ebenso, gern...) 

6.7. Graduative Adverbien  + + (sehr) 

6.8. Direktive Adverbien  + + (daher, daran...) 

6.9. Frageadverbien + + (woher, woran...) 

7.1. Personalpronomen 

unpersönliches “es” am Satzanfang 

unpersönliches „es“ als formales Subjekt 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

(ich, ...) 

(Es freut mich...) 

(Es regnet. Es gibt...) 

7.2. Possesivpronomen + + (mein, ...) 

7.3. Demonstrativpronomen * + + (der, dieser, derselbe ...) 

7.4. Interrogativpronomen * + + (wer, was, wie ...) 

7.5. Indefinitpronomen * 

undeklinierbar 

deklinierbar 

+ 

+ 

+ 

– 

(man, etwas, nichts...) 

(einer, keiner ...) 

7.6. Relativpronomen 

Nominativ, Akkusativ, Dativ 

Genitiv 

+ 

+ 

+ 

– 

(der, welcher, wo ...) 

7.7. Reflexivpronomen + + (sich...) 

7.8. Reziprokpronomen + + (sich, einander ...) 

8. PRÄPOSITIONEN *     Raum- und Zeitverhältnisse, Ab-

hängigkeiten 

Präpositionen mit Akkusativ 

Präpositionen mit Dativ 

Präpositionen mit Akk. u. D. 

Präpositionen mit Genitiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

 

Konjunktoren  

Subjunktoren 

Doppelkonjunktionen 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

(und, oder …) 

(dass, wenn, weil, …) 

(weder … noch, je ... desto) 

Modalpartikeln + – 

11.WORTBILDUNG       

Grundlegende Wortbildungsregeln* + +   

II. SYNTAX       

1. SATZBAU, SATZRAHMEN + +   

2. SATZGLIEDER + +   

3. DER ZUSAMMENGESETZTE SATZ       
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Nebenordnung 

Unterordnung 

Satzwertiger Infinitiv  

Verben mit zu + Infinitv 

Verben mit Infinitiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(hören, sehen, lernen, lassen, 

brauchen...) 

4. SATZTYPEN     

Aussagesatz: 

Subjektsatz 

Objektsatz 

+ 

+ 

+ 

+ 

Behauptung, Meinung, Bericht 

Fragesatz:  

direkt 

indirekt 

+ 

+ 

+ 

+ 

Informationen erfragen, Entschei-

dungsfragen, Neugier,  

höfliche Aufforderung 

Aufrufesatz + + Aufforderung, Befehl, Mahnung 

Wunschsatz + – Wunsch 

Irrealer Wunschsatz – – irrealer Wunsch 

Relativsatz + +   

Konditionalsatz* + + Bedingungen 

Konzessivsatz* + + Erlaubnis (obwohl) 

Komparativsatz + + Vergleich (als, wie) 

Temporalsatz* + + Zeitverhältnisse 

Finalsatz + + Ziele 

Kausalsatz* 

Modalsatz 

+ 

– 

+ 

– 

Gründe benennen 

(ohne dass, als ob) 

Der indirekte Satz: 

Prädikat im Indikativ 

Prädikat im Konjunktiv I 

+ 

– 

+ 

– 

Indirekte Rede 

III. ÜBERGREIFENDE 

(MORPHOSYNTAKTISCHE) PHÄNO-

MENE 

      
 

1. VERNEINUNG + +    

2. KONGRUENZ + +    

 

 

2. Szókincs 
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A vizsga szókincsének alapjául a mai német köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi szavak, cso-

portnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a vizsgának. Ilyen típusú szavak 

kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, amelyekben az ismeretük nem előfeltétele az adott szö-

veg megértésének.  

 

Középszint 

A vizsgázó 

A2: 

-    megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommunikálni tudjon begyakorolt helyzetekben, 

B1: 

-    megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommunikálni tudjon a legtöbb olyan témában, 

amely összefügg saját mindennapi életével, 

-    jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha még előfordulhatnak nagyobb hibák,  

-    a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem mindig találja meg a legmegfelelőbb kifejezőesz-

közt. 

 

NÉMET Emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozás (fakultáció) 

11-12. évfolyam  
Heti 2 óra 

 

A Kölcsey Ferenc Gimnázium  

11. évfolyam azon diákjainak, akik a 10. évfolyam után a emelt szintű érettségire történ felké-

szítő foglalkozást (fakultációt) választják. 

 

A helyi tanterv a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. 

évfolyamoktól felmentő rendszerben bevezetésre.  
 

 
Az óra célja, hogy lehetőséget biztosítson a tanulóknak német nyelvből emelt szintű érettségi vizsga 

letételére. A követelményrendszer magában foglalja az úgynevezett alapórai ismereteket is és minden 

esetben épít azokra. Fő feladat az eddig tanultak rendszerezése, bővítése és a vizsga feladattípusainak 

begyakoroltatása.  
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A helyi tanterv elkészítésnél a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó által készített helyi tantervi 

ajánlásait vettük át és azt igazítottuk iskolánk fent megnevezett foglalkozáshoz.   
 

ALAPELVEK, CÉLOK  
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 

az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során re-

ceptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerül-

hetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremt-

hetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az auto-

nóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-

lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-

teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége 

önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtanköny-

vek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségletei-

nek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 

lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 

módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és 

alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a vi-

lágról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, ame-

lyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 
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A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkom-

petencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, di-

alektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inter-

akció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezé-

sére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat ab-

ban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fon-

tos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kap-

csolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problé-

máját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel össz-

hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja 

a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák fel-

használásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  
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Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-

latra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáfé-

rést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítá-

sára: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-

működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának fel-

ismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek a középiskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 

motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban 

pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hang-

súlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelé-

sére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanu-

lónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz 

való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpont-

jában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szük-

séges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. 

egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert 

így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pár-

munkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat 

olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 

Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 
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Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegen nyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, a korszerű mód-

szertanna. Egy tankönyv akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni belőle. 

Tartozzon a tankönyvhöz  minél több kiegészítőanyag. Lényeges szempont lehet a kiválasztásban, hogy 

a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló - esetenként speciális - 

igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 

 

Óraterv – 11-12. évfolyam 

Tantárgy 11. évf. 12. évf. 

Német, emelt szintű érettségire történő 

felkészítő foglalkozás (fakultáció), heti 

óraszám 

2 2 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kom-

petenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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

meg. A minimálisan elérendő szint ennél a képzésnél a következő: 

 

  12. évfolyam 

Német, emelt szintű érettségire történő felké-

szítő foglalkozás (fakultáció) 
B2 
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11–12. évfolyam 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskom-

petencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A gimnáziumi tanulmá-

nyok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű infor-

mációszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörök-

höz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek 

oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák 

a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel 

a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé 

teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk so-

rán egész életükön át. 

Az emelt szintű érettségire történő felkészítésnél  a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanu-

lóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók az  emelt szintű érettségi vizsgára. Megis-

merjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; 

megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértéke-

léseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi tar-

talmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő 

kilépés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő 

felkészítésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos 

döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával 

és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

11. évfolyam 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a szá-

mára rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló vagy az 

érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha viszonylag las-

san és érthetően beszélnek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és egyes 

részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek megér-

tése több beszélő esetén is. 
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Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, filmjele-

netekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési körhez kapcso-

lódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák esetén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegének meg-

értése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az ese-

mények közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló is-

meretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből és a mondat jelentésének kikövetkez-

tetése. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműsorok, filmelőze-

tesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet leg-

több helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában, regiszterhasználatában legtöbbször alkalmazkodik a kommuniká-

ciós helyzethez. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is  

Gondolatokat cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe tar-

tozó és általános témákról is. 
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A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal tör-

ténő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggoda-

lom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatóságok-

kal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, reklamá-

ció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása 

orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, be-

szélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi megfe-

lelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 

elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
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A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
B1 mínusz, azaz a tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni 

a családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítség-

ével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és szókincsbeli 

megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris össze-

kapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé begya-

korolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érvelés-

sor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, 

versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat kell 

alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a szövegkörnyezet segít-

ségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk kiszű-

rése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegek-

ben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy sikeres 

írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés 

alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 
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Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, viccek 

egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1 mínusz, azaz a tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz is-

mert, hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és vé-

leményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletei-

ről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok főbb 

jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi és 

elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről írás-

beli beszámolás, valamint tévéélmény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szövegről, il-

letve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témá-

ban, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcsolat-

ban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 
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Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való rá-

kérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-

szólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, paródia 

írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rig-

musok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

Témakörök a 11. évfolyamon 

 

TÉMAKÖRÖK 

VIZSGASZINTEK 

Emelt szint 

1. Személyes 

vonatkozások, 

család 

-    A család szerepe az egyén és a társadalom életében 

-    Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése 

2. Ember és tár-

sadalom 

-    Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) 

-    Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 
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-    Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

-    Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

-    Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 

-    A fogyasztói társadalom, reklámok 

-    Társadalmi viselkedésformák 

3. Környeze-

tünk 

-    A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 

-    A természet és az ember harmóniája 

-    A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

4. Az iskola -    Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban 

-    Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

5. A munka vi-

lága 

-    A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák 

 

12. évfolyam 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan ismert 

témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabadidő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadásokból, 

amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfelelő témáról 

szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, ha 

normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi élet, 

illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag ismerős, és 

a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általános és 

részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megértése. 
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A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos 

előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú 

bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard dialek-

tus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, beszél-

getőműsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rá-

diós hírek, beszélgetőműsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos 

szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcso-

latos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társal-

gás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi uta-

zás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési kör-

ének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társalgásban (pl. 

család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmányokkal 

kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fokozata-

inak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vitahelyze-

tekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználat-

ban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és kommu-

nikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezése, 

fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok alapján. 
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A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos témák 

körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelentőségének 

kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok értéke-

lése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, információ-

csere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vélemény-

nyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos megfogalma-

zása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner vélemény-

ének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való 

beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a be-

szélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, hatékony 

jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg megfogal-

mazza mondanivalóját. 
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Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, uta-

sítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élményeit, ál-

mait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud nyil-

vánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása az ér-

deklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátámasztása 

példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, valamint a 

hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témakifejtés (gondo-

latok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal, 

érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb 

általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 
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Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek vélemé-

nyeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása 

körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szempontokra, 

a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános vi-

ták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységéhez, 

tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek meg-

találása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szöve-

geknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, nézőpontjá-

nak megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és rész-

információinak megértése. 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a lényeg 

megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és figyelmezte-

tések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 
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Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és cé-

loknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meghatározása 

és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és be-

számolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből 

való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyo-

mányos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, interne-

tes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szöve-

gek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő 

szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, érdeklő-

dési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcso-

latos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek feljegy-

zése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és az érté-

kelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető közlése. 
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Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő feljegyzé-

sek/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes jelentőségé-

nek kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák előnye-

inek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk és 

érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolása, 

bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb meg-

értés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stíluselemei-

nek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre használt kri-

tériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügy-

intézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektro-

nikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzene-

tek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodá-

sok, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek 

számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi 

vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg 

tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon 

olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik fél-

nek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. 

Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mon-

dani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, ame-

lyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a 

kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák 

széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. 

 

Témakörök a 12. évfolyamon 

TÉMAKÖ-

RÖK 

VIZSGASZINTEK 

 
Emelt szint 

6. Életmód -    Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 

-    Ételspecialitások hazánkban és más országokban 

-    A kulturált étkezés feltételei, fontossága 

-    A szenvedélybetegségek 

-    A gyógyítás egyéb módjai 

7. Szabad-

idő, művelő-

dés, szórako-

zás 

-    A szabadidő jelentősége az ember életében 

-    A művészet szerepe a mindennapokban 

-    Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 

-    A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

8. Utazás, tu-

rizmus 

-    A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

-    Az idegenforgalom jelentősége 

9. Tudo-

mány és 

technika 

-    A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberi-

ségre 
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Függelék 

A középszintű vizsga részletes érettségi vizsgakövetelményét, vizsgaleírását, a vizsga értékelését a 

40/2002 (V.24.) OM rendelet tartalmazza! 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszkö-

zöket valamint a hozzájuk tartozó német nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten 

lehetőség van.  

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

25. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

26. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

27. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

28. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

29. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

30. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

29. Cselekvés, történés, létezés  

30. Birtoklás  

31. Térbeli viszonyok 

32. Időbeli viszonyok 

33. Mennyiségi viszonyok 

34. Minőségi viszonyok 

35. Logikai viszonyok 

 

 

Kommunikációs eszközök  

 

13. Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

 

Megszólítás Entschuldigung… 

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

Köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 

Bemutatkozás, bemutatás  Ich heiße Martin. Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vor-

stellen. 

Megszólítás  Entschuldigung, ich gehe jetzt. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Wie geht’s dir? Danke, prima. Und dir? 
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Was fehlt dir? Ich habe Halsschmerzen. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

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

Weihnachten. 

Gute Besserung! 

Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett 

von Ihnen. 

Személyes levélben megszólítás, elköszö-

nés 

Lieber Karl! 

herzlichst      Deine…, viele Grüsse 

Együttérzés és arra reagálás Mein Beileid. Danke. 

 

14. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Hála Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen 

haben. 

Sajnálkozás Es tut mir Leid! 

Öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

Es freut mich, dass… 

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

Csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

Das kann doch nicht wahr sein! 

Remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

Félelem Ich habe Angst, dass er es vergessen hat. 

Bánat Schade, dass… 

Bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

15. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

 

Véleménykérés és arra reagálás Magst du Mathe? Ja. 

Meiner Meinung nach ist die Aufgabe zu schwer. 

Sind Sie damit einverstanden, dass ………? 

Valaki igazának az elismerése és el nem is-

merése 

Da hast du (nicht) Recht! 

Egyetértés, egyet nem értés Ja, das stimmt! Das stimmt aber nicht!  
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Er ist anderer Meinung, das weiß ich! 

Tetszés, nemtetszés Das finde ich gut / blöd/ toll! 

Das gefällt mir. 

Ellenvetés és visszautasítása Sie haben Recht, aber… 

Sie mögen Recht haben aber trotz dem…. 

Akarat, kívánság, képesség Ich will…,  Ich will das nicht. 

Ich möchte…, Ich möchte nach Hause gehen. 

Ich kann…, Ich kann jetzt mitgehen. 

Ich soll pünktlich zu Hause sein. 

Ígéret Ich mache das schon! 

Szándék, terv Ich will / werde schnell abwaschen. 

Dicséret, kritika, szemrehányás Toll! Echt! Blödsinn! Konntest du wirklich nicht früher 

kommen?! 

 

16. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

 

Dolgok, személyek megnevezése, leírása Das ist mein Bruder. Meine Mutter ist schön. 

események leírása Zuerst erreichten wir den Berg, dann sind wir hochgestie-

gen, und zum Schluss haben wir die Burg besichtigt. 

Információkérés, információadás Wie ist das Zimmer? Prima. /Wie alt bist du? 12. 

Können Sie mir bitte sagen….? 

Igenlő vagy nemleges válasz ja, nein, nicht 

kein, doch 

Ich habe kein Geld. Doch, ich spiele auch! 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht). 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet 

oder nicht. 

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

 

17. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

 

Kérés Ein Buch, bitte!  Gibst du mir ein Buch, bitte? 

Tiltás, felszólítás Öffne die Tür, bitte! Kommt spielen!  
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Javaslat és arra reagálás Möchtest du einen Tee? Ja, gerne!  Können wir gehen? 

Meghívás és arra reagálás Kommst du? Ja. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid. 

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

Reklamálás Entschuldigung ich habe ein Problem 

Tanácskérés és adás, ajánlattétel Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor,… 

Segítség felajánlása, elfogadása Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon. 

 

18. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte? Sag es noch 

einmal! 

Nem értés  Ich verstehe nicht.  

Betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

Felkérés lassúbb, hangosabb beszédre Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen? 

Beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás, 

lezárás 

Dabei fällt mir ein, …..  Darf ich hier hinzufügen……. 

Megerősítés Ja, aber natürlich. Völlig recht. 

Körülírás, példa megnevezése Das ist also ein Gegenstand, der …. 

 

 NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 

1. Nyelvtani szerkezetek 

Emelt szint 

A vizsgázó  

B2: 

-    változatos szerkezeteket is megért és használ szóban és írásban,  

-    viszonylag nagy biztonsággal használja a nyelvtani szerkezeteket, és közben nem követ el rendszer-

szerű hibát, 

-    szükség esetén mondanivalóját képes önállóan helyesbíteni, pontosítani, 

-    árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait. 
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A következő táblázat a nyelvtani követelményeket tartalmazza, és a könnyebb kezelhetőség 

érdekében a leíró nyelvtan kategóriái alapján készült. Az adott nyelvtani formához hozzárendelésre ke-

rültek annak nyelvi funkcióját, illetve ahol az kevésbé megoldható, ott egy-egy példa látható. 

A nyelvtani ismeretek alapvető szerepet játszanak mind a receptív, mind a produktív készsé-

gekben. A receptív készségek között felsorolt nyelvtani szerkezetek előfordulhatnak az olvasott vagy 

hallott szöveg értését mérő feladatokban, de ezekre a nyelvhelyességi vizsgarész nem kérdez rá. 

A produktív ismeretek közé sorolt nyelvtani szerkezetekre lehet feladatot készíteni a Nyelvhe-

lyesség vizsgarészben.  

A táblázat terjedelmi okból nem törekedhetett teljességre. 

FORMA 
Emelt szint 

TARTALOM, FUNKCIÓ, 

PÉLDA 
rec. prod. 

I. MORPHOLOGIE       

1. DAS VERB     
Existenz, Besitz, Geschehen, 

Handlung 

1.1. Das finite und infinite Verb; Konjuga-

tion (Person, Numerus) 
+ + 

  

Tempusformen 

Präsens 

Präteritum  

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Futur I 

Futur II 

Hilfsverben der Zeitformen 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

Zeitverhältnisse: 

Gegenwart,  

Vergangenheit,  

Gleichzeitigkeit, 

Vorzeitigkeit, 

Zukunft 

(sein, haben, werden) 

Modus 

Indikativ 

Imperativ 

Konjunktiv I 

Präsens 

Perfekt 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

+ 

– 

Modalität: 

Behauptung, Wunsch, Wille, 

Aufforderung, Befehl, Absicht 

usw. 

(können, dürfen, müssen, wollen, 

sollen, mögen) 
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Konjunktiv II 

Präteritum 

würde-Form, hätte, wäre 

und Modalverben 

weitere Formen 

Plusquamperfekt 

Hilfsverben der Modalität 

Präsens 

Präteritum  

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Futur I 

Modalverb mit Infinitiv Perfekt 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

1.2. Trennbare und untrennbare Verben + + (an/kommen, bekommen) 

1.3. Reflexive Verben + + 

Reziproke Handlungen, 

Ausdruck der Freude, Sorge, 

Angst usw. 

1.4. Aktiv und Passiv 

Vorgangs- (Handlungs)passiv 

Präsens 

Präteritum  

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Futur I 

Futur II 

Vorgangspassiv mit Modalverb 

Zustandspassiv  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

Beschreibung von Handlungsrei-

hen bzw. Zuständen 

1.5. Valenz der Verben* + +   
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1.6 Funktionsverbgefüge* + + (eine Reise machen, zur Ver-

fügung stehen) 

2. PARTIZIPIEN       

Partizip Präsens 

Partizip Perfekt 

Partizip Futur 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

– 

 

3. SUBSTANTIV     
Benennung von Lebewesen, 

Gegenständen, Abstrakta 

3.1. Genus, Numerus, bestimmter, unbes-

timmter, negierender Artikel  
+ + 

(der, die, das, ein/e, kein/e) 

3.2. Kasus, Deklination 

Nominativ 

Akkusativ 

Dativ 

Genitiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

  

3.3. Numerus, Pluralbildung + +   

3.4. Substantivierung 

Partizip Präsens als Substantiv 

Partizip Perfekt als Substantiv 

Adjektiv als Substantiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(r Reisende) 

(r Angestellte) 

(r Kranke) 

3.5. Valenz der Substantive* + + Abhängigkeiten 

4. ADJEKTIV       

4. 1. Gebrauch des Adjektivs  

als Prädikat 

als Adverb 

als Attribut 

als Apposition 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Qualitätsverhältnisse, 

Meinung, 

Gefallen/Mißfallen, 

Charakterisierung 

(der Junge mit den langen Haa-

ren) 

4.2. Adjektivdeklination 

Nominativ 

Akkusativ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(starker Kaffee, der starke Motor, 

ein starker Mensch) 
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Dativ 

Genitiv 

4.3. Komparation + + Vergleich 

4.4. Valenz der Adjektive* + + Abhängigkeiten 

5. NUMERALIEN     

Quantitätsverhältnisse 

Rangverhältnisse, Reihenfolge 

5.1. Kardinalzahlen + + Quantitätsangaben 

5.2. Ordinalzahlen + + Datum, Reihenfolge 

5.3. Bruchzahlen + + Mengenangaben 

6. ADVERBIEN*       

6.1. Lokalangaben + + Raumverhältnisse 

6.2. Temporalangaben  + + Zeitverhältnisse 

6.3. Kausale Adverbien  + + kausale Verhältnisse 

6.4. Instrumentale Adverbien  + + (damit, dadurch...) 

6.5. Finale Adverbien  + + (dafür, dazu...) 

6.6. Modifikative Adverbien  + + (anders, ebenso, gern...) 

6.7. Graduative Adverbien  + + (sehr) 

6.8. Direktive Adverbien  + + (daher, daran...) 

6.9. Frageadverbien + + (woher, woran...) 

7.1. Personalpronomen 

unpersönliches “es” am Satzanfang 

unpersönliches „es“ als formales Subjekt 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(ich, ...) 

(Es freut mich...) 

(Es regnet. Es gibt...) 

7.2. Possesivpronomen + + (mein, ...) 

7.3. Demonstrativpronomen * + + (der, dieser, derselbe ...) 

7.4. Interrogativpronomen * + + (wer, was, wie ...) 

7.5. Indefinitpronomen * 

undeklinierbar 

deklinierbar 

+ 

+ 

+ 

+ 

(man, etwas, nichts...) 

(einer, keiner ...) 

7.6. Relativpronomen 

Nominativ, Akkusativ, Dativ 

Genitiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

(der, welcher, wo ...) 

7.7. Reflexivpronomen + + (sich...) 

7.8. Reziprokpronomen + + (sich, einander ...) 

8. PRÄPOSITIONEN *     Raum- und Zeitverhältnisse, Ab-

hängigkeiten 

Präpositionen mit Akkusativ + + 
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Präpositionen mit Dativ 

Präpositionen mit Akk. u. D. 

Präpositionen mit Genitiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Konjunktoren  

Subjunktoren 

Doppelkonjunktionen 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(und, oder …) 

(dass, wenn, weil, …) 

(weder … noch, je ... desto) 

Modalpartikeln + + 

11.WORTBILDUNG       

Grundlegende Wortbildungsregeln* + +   

II. SYNTAX       

1. SATZBAU, SATZRAHMEN + +   

2. SATZGLIEDER + +   

3. DER ZUSAMMENGESETZTE SATZ       

Nebenordnung 

Unterordnung 

Satzwertiger Infinitiv  

Verben mit zu + Infinitv 

Verben mit Infinitiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(hören, sehen, lernen, lassen, 

brauchen...) 

4. SATZTYPEN       

Aussagesatz: 

Subjektsatz 

Objektsatz 

+ 

+ 

+ 

+ 

Behauptung, Meinung, Bericht 

Fragesatz:  

direkt 

indirekt 

+ 

+ 

+ 

+ 

Informationen erfragen, 

Entscheidungsfragen, Neugier,  

höfliche Aufforderung 

Aufrufesatz + + Aufforderung, Befehl, Mahnung 

Wunschsatz + + Wunsch 

Irrealer Wunschsatz + + irrealer Wunsch 

Relativsatz + +   

Konditionalsatz* + + Bedingungen 

Konzessivsatz* + + Erlaubnis (obwohl) 

Komparativsatz + + Vergleich (als, wie) 

Temporalsatz* + + Zeitverhältnisse 

Finalsatz + + Ziele 
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Kausalsatz* 

Modalsatz 

+ 

+ 

+ 

+ 

Gründe benennen 

(ohne dass, als ob) 

Der indirekte Satz: 

Prädikat im Indikativ 

Prädikat im Konjunktiv I 

+ 

+ 

+ 

– 

Indirekte Rede 

III. ÜBERGREIFENDE 

(MORPHOSYNTAKTISCHE) PHÄNO-

MENE 

      

1. VERNEINUNG + +   

2. KONGRUENZ + +   

 

2. Szókincs 

A vizsga szókincsének alapjául a mai német köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi szavak, cso-

portnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a vizsgának. Ilyen típusú szavak 

kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, amelyekben az ismeretük nem előfeltétele az adott szö-

veg megértésének.  

 

Emelt szint 

A vizsgázó 

B2: 

-    megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kommunikálni tudjon változatos helyzetekben, il-

letve elvont témákról, 

-    a változatos nyelvi, lexikai elemek közül általában ki tudja választani a kommunikációs célnak leg-

megfelelőbbet; szükség esetén néha körülírást alkalmaz, 

-    kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a kommunikációt. 

 

 

 

 

Helyi tanterv 

NÉMET - 1. idegen nyelv 

9-12. évfolyam  

 

 

A  Kölcsey Ferenc Gimnázium  
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Öt évfolyamos nyelvi előkészítő „C, F,” osztályai számára  

 

A helyi tanterv a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. 

évfolyamoktól felmentő rendszerben bevezetésre.  

 

A helyi tanterv elkészítésnél a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó által készített helyi tantervi 

ajánlásait vettük át és azt igazítottuk iskolánk fent megnevezett osztályaihoz.  

 

 

Nyelvi előkészítő évfolyam 

 

Az idegen nyelvek oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szüksé-

gesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpont-

jában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevé-

kenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes 

alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja mint számára lényegeset, felfogja 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkeszté-

sének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell 

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabá-

lyokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 
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lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy je-

lentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a mo-

tivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantár-

gyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, ame-

lyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 

az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommuniká-

ció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalma-

zása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi 

ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv 

használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek 

sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta 

az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen 

elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott 

és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az 

önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról ma-

gáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önérté-

kelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklő-

désének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A 

nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgy-

nál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának 

támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének elismerése. 

 

 

A nyelvi előkészítő évfolyam szerkezete, felépítése, követelményrendszere 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. § (7) rögzíti, hogy a középiskolákban 

(négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumok és szakközépiskolák) a kilencedik évfolyamot 

nyelvi előkészítő évfolyam (NYEK) előzheti meg, feltéve, hogy az intézmény megfelel a külön 

jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A külön jogszabályban megadott feltételeket a 

2014/2015. tanév végéig teljesíteni kell, ennek hiányában a NYEK-képzés az adott középisko-

lában felmenő rendszerben megszűnik.  
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A nyelvi előkészítő évfolyam általános céljai megegyeznek az „Idegen nyelvek” keret-

tantervekben megfogalmazottakkal. Az előkészítő évben biztosított intenzív nyelvtanulás kere-

tében a különböző háttérrel érkező tanulók esélyt kapnak tudásuk összehangolására, a felzár-

kózásra és az intenzív fejlődésre. A NYEK-képzés közvetlen célja, hogy a 9. évfolyamon a 

tanulók intenzív nyelvtanulással olyan nyelvtudáshoz jussanak, amely megalapozza a további 

négy év nyelvtanulását, és lehetővé teszi, hogy a 12. évfolyam végére önálló nyelvhasználóvá 

váljanak. A tervezéskor figyelembe kell venni azonban, hogy a nyelvi előkészítő évfolyam ma-

gas idegen nyelvi óraszáma nem arányosan megemelt tananyagmennyiséget jelent, hanem tá-

gabb teret biztosít az elmélyítésre, a gyakorlásra és a szilárd alapok megteremtésére. 

A Nemzeti alaptantervhez hasonlóan, a közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jel-

lemzői miatt a NYEK kerettantervben is azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, 

amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként hasz-

nált Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fej-

lesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-

ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás fejlesztési egységeit, ezek a hallott és 

olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd és az íráskészség. A KER-

ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban nem mechanikusan, hanem a tanu-

lók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be a kerettantervbe.  

Jelen kerettantervek kizárólag a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés 9. évfo-

lyamára, azaz a tulajdonképpeni nyelvi előkészítőre készültek két változatban (A és B NYEK 

kerettanterv). Az A változat azok számára készült, akik az általános iskolában már tanulták a 

célnyelvet, míg a B változat azt feltételezi, hogy a tanuló más nyelvet tanult az általános isko-

lában. A különbségnek a 12. évfolyam végére ki kell egyenlítődnie. Az ötéves nyelvtanulási 

folyamat tervezésekor figyelembe kell venni az egyes tanulócsoportok szükségleteit, az év ele-

jei szintfelmérés eredményét. A nyelvi előkészítő évfolyamon egy nyelvet kötelező tanulni, de 

a megfelelő feltételek megléte esetén két nyelv javasolt. A kötelezően elvárt minimumszinteket 

az A és B kerettantervekre, az első idegen nyelvre a lenti táblázat foglalja össze. 

 

Bemeneti szint 
Kerettan-

terv 

NYEK-évfolyam, 

minimumszint 

10. évfolyam, mini-

mumszint 

12. évfolyam, mi-

nimumszint 

Általános iskolai 

tanulmányai után 

A2-ről indul 

A B1 B1+ B2 

Teljesen kezdő 

szintről indul 
B A2 B1 B2 

 

A kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésre az első idegen nyelv vonatko-

zásában a következő óraszámokat írja elő: a nyelvi előkészítő évfolyamon legalább heti 11 óra, 

a 9–12. évfolyamon az első idegen nyelv tanítására legkevesebb heti 5 óra. Ettől fölfelé az 

intézmények minden esetben eltérhetnek, ezzel segítve például, hogy a kezdő szintről induló 

csoportok is eljussanak a 12. évfolyamra előírt kimeneti szintre. 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 
0. évf -

nyk 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 
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heti óraszám 12 5 5 3 3 

hetek 

száma 
36 36 36 36 32 

éves 

óraszám 
432 180 180 108 96 

KER 

szint 
A2/B1- B1-/B1 B1+ B2 B2+ 

 

 

A NYEK sikerét számos tényező segítheti. Az egyik legfontosabb kulcs a tanárok meg-

felelő felkészítése, hiszen a NYEK-csoportok nagy óraszámban történő oktatása mind szakma-

ilag, mind emberileg nagy kihívás elé állítja a nyelvtanárokat. Javasolt, hogy az egyes csopor-

tokat az adott idegen nyelvből egynél több nyelvtanár oktassa, így a tanári és tanulói motiváció 

fenntartható és erősíthető, az intenzív forma adta nehézségek jelentősen csökkenthetők. Ha egy 

csoporttal több tanár foglalkozik, az lehetőséget ad a tapasztalatcserére, egymás segítésére és a 

felelősség megosztására is. A munkamegosztás a tanulási-tanítási folyamat egészére épüljön, a 

különböző tevékenységeket integráltan kezelve, azaz ne legyenek például a különböző tanárok-

nál a különböző készségek. A tanároknak folyamatosan együtt kell működniük, ebben segítsé-

gükre vannak a munka dokumentálásának eszközei, például a közösen vezetett haladási napló 

és a rendszeres szóbeli egyeztetések. A tanulók több különféle tanári megközelítéssel találkoz-

nak, ezek kiegészítik és erősítik egymást. Ez a kommunikációs helyzetet közelebb viszi a valós 

nyelvi helyzetekhez, csökkenti az esetleges egyhangúságot, és nagyobb az esély arra is, hogy 

minden tanuló megtalálja a neki megfelelő nyelvtanulási módot.  

A tananyagok esetében a nyelvi előkészítő évfolyam nagyobb nyelvi óraszáma miatt 

több lehetőség adódik kiegészítő anyagok felhasználására, ezek segítségével a tanulási motivá-

ció tovább erősíthető, és a nyelvtanulás autentikusabbá válik. A jól kiválasztott anyagok az 

egyes készségek fejlesztésében nagy segítséget jelenthetnek. Az elektronikus anyagok, az IKT 

integrálása a nyelvtanulásba különösen fontos eszköz lehet. A nyelvi előkészítő évfolyam meg-

felelő tervezéssel változatos és hatékony nyelvtanulást eredményez, számos olyan tevékeny-

ségre ad lehetőséget, amelyekre az egyéb nyelvtanulási formákban általában kevesebb idő jut. 

A nyelvi előkészítő évfolyam a mérés, értékelés terén is összetettebb feladatot jelent. A 

tanulók iskolai életében különösen nagy hangsúly kerül a nyelvtanulásra, így a folyamatos visz-

szajelzés nagy jelentőséggel bír. A nagyobb óraszám lehetőséget ad az alapos és sokszínű érté-

kelésre, mely mind eszközeiben (projektmunka, prezentáció stb.), mind az értékelő személyé-

ben (tanár, társ vagy a tanuló önmaga) igen változatos lehet. Az osztályozáson túl hasznos lehet 

a rendszeres írásbeli vagy szóbeli szöveges értékelés, például egy előre kidolgozott szempont-

sorral (órai munka, iskolán kívüli nyelvtanulás, házi feladat, projektmunkák stb.).  

Az intenzív nyelvtanulás dinamikája eltér a szokásostól, ezért több pontra külön figyel-

met kell fordítani. Különösen fontos a motiváció fenntartása, amiben segít a tanulókkal való 

szoros együttműködés, a valós tanulási helyzetek megteremtése, a változatos tevékenységek. 

Meg kell találni az új anyag és a gyakorlás megfelelő arányát, valamint tudni kell kezelni azt a 

csalódást, amelyet az intenzív tanulásból fakadó látványos fejlődés későbbi (természetes) las-

sulása okoz.  

A nyelvi előkészítő évfolyamon megnő a differenciálás jelentősége is. A NYEK ele-

gendő teret hagy számos olyan feladatra, amelyekre a normál nyelvi képzésben nehezebb időt 
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találni, ilyen például a tanulók fokozatos felkészítése az önálló nyelvtanulásra, vagy a nyelvta-

nulásnak a személyiségfejlődésre gyakorolt pozitív hatásainak kiaknázása. A nagyobb órakeret 

több lehetőséget kínál a „kísérletezésre”, az innovációra, új módszerek, eljárások kipróbálására. 

Az eredmények jól hasznosíthatók az intézmény munkájának más területein is, például más 

tantárgyakban is segíthetik a módszertani innovációt.  

A NYEK végére a tanulók idegen nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő 

világról idegen nyelven is szerezzenek információt, és ezzel a lehetőséggel már tudatosan élje-

nek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a téma-

körök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az ide-

gen nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a 

szakmai pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban. A szakközépiskolákban indí-

tott előkészítő évfolyamokon érdemes lehetőséget biztosítani arra is, hogy a tanulók idegen 

nyelven is ismerkedjenek az intézmény profiljának megfelelő szakmai tartalommal. 

 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  

 

A nyelvi előkészítő évfolyam céljai megegyeznek az „Idegen nyelvek” kerettantervek-

ben megfogalmazottakkal. Az előkészítő évben biztosított intenzív nyelvtanulás keretében a 

különböző háttérrel érkező tanulók esélyt kapnak tudásuk összehangolására, a felzárkózásra és 

az intenzív fejlődésre. A NYEK-képzés közvetlen célja, hogy a 9. évfolyamon a tanulók inten-

zív nyelvtanulással olyan nyelvtudáshoz jussanak, amely megalapozza a további négy év nyelv-

tanulását, és lehetővé teszi, hogy a 12. évfolyam végére önálló nyelvhasználóvá váljanak. A 

tervezéskor figyelembe kell venni azonban, hogy a nyelvi előkészítő évfolyam magas idegen 

nyelvi óraszáma nem arányosan megemelt tananyagmennyiséget jelent, hanem tágabb teret biz-

tosít az elmélyítésre, a gyakorlásra és a szilárd alapok megteremtésére. 

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei hatá-

rozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenység-

központú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során 

várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cse-

lekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. 

A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket vé-

geznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását 

teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a fel-

adatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszony-

lag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kul-

túrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás le-

het, és nagyban elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében 
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nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik 

a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljá-

ról, folyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommuniká-

ciós szükségleteit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy java-

solni. Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szó-

tárak, kézikönyvek, nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek 

segíthetik az önálló munkában. Munkájának rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az 

önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szük-

ségleteinek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. 

Munkája során lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegek-

kel dolgozzon. Legyen módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni 

kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet kü-

lönböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szüksé-

gesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szö-

vegkompetencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fono-

lógiai és morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szük-

séges készségeket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a 

hallott szöveg értésén, a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség 

fejlesztésén keresztül aktiválódik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét 

jelenti, amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a 

tanárnak − az anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelv-

tanulókban (például udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbe-

széd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy 

szöveg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, 

az interakció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi ele-

meit. A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és hasz-

nálniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen meg-

formált, értelmes mondanivaló alakítható ki.  

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  
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A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak 

értelmezésére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív 

attitűd és motiváció kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák meg-

ismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást 

mindig össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell 

a tanulókat abban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon szá-

mukra. Különösen fontos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának 

kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a 

köztük lévő hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák 

képviselőivel való kapcsolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos 

problémáját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel 

összhangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-

tanulás többek között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális is-

meretekkel gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. 

Ugyanakkor törekedni kell arra, hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi 

órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs techno-

lógiák felhasználásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelv-

tanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biz-

tosítanak a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható 

közvetlen kapcsolatra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményes-

ségét, közvetlen hozzáférést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus 

célnyelvi modellek keresését és felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás 

kiváló eszköze.  

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stra-

tégiák. Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszere-

inek elsajátítására: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, 

a csoportos, együttműködő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig 

tartó tanulás fontosságának felismerésére.  

A nyelvtanítás szerkezete a német nyelvi előkészítő osztály előkészítő évfolyamán 
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A Kerettanterv két változatot különböztet meg. Az „A” változat szerint az általános iskolai ta-

nulmányok után A2-ről indul és a NYEK évfolyam elérendő minimumszint a B1. A „B” válto-

zat teljesen kezdő szintről indul és a kötelező minimumszint a NYEK évfolyam végén A2.  

 

 

A változat 

(Általános iskolai tanulmányok után A2-ről indul, kötelező minimumszint B1) 

 

 
0. (9. Nyk) évfolyam 

Az öt évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Van-

nak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába jártak, és olyanok 

is vannak, akik a kötelező óraszámban tanulták a nyelvet három évig és olyanok is, akik nem tanultak 

nyelvet. Ugyanakkor olyan életkorba lépnek, amikor jelentősen felgyorsulhat a nyelvtanulás sebessége. 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az elkövetkező öt év tanulmányai szilárd alapokra épüljenek. Ha az 

iskola lehetőségei megengedik, hogy több csoportot indítsanak egy nyelvből, akkor a különböző szintű 

tudással érkező tanulókat különböző tanulócsoportokba érdemes osztani. Mindenképpen fontos azonban 

egy alapozó, szintre hozó szakasz beiktatása, hiszen az új környezet, az új tanulócsoport, valamint a 

tanulók nyelvi készségei terén mutatkozó különbségek okán beépített átmeneti szakaszra fordított idő 

bőven megtérül a későbbiekben. Megóvja a gyerekeket a felesleges kudarcoktól, erősíti biztonságérze-

tüket, önbizalmukat, és döntő lehet a nyelvtanulás motivációjának alakulásában. Egy ilyen alapozó sza-

kasz arra is jó lehetőség, hogy a fejlettebb nyelvtudással rendelkező tanulók segítsék társaikat a felzár-

kózásban. Differenciált, személyre szabott feladatokkal oldható meg, hogy a magasabb szintű nyelvtu-

dással rendelkező is szembesüljenek olyan kihívásokkal, amelyek elengedhetetlenek a motiváció fenn-

tartásában, és a felzárkózóknak sem kell megoldhatatlan  nehézségekkel küzdeniük. 

Ezen az évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának továbbfejlesztése a 0. (9.Nyk) évfolyam végére elérendő B1 

KER szintre. Ez szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési 

célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanu-

lás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további 

kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és a technikai kompetenciával, a munkafor-

mák révén pedig a kezdeményezőképesség is fejlődik. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós kommunikációs hely-

zetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több autentikus szövegfajtával ismer-

kednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják 

megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési 

szakaszokhoz hasonlóan továbbra is kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre többen és egyre job-

ban érdeklődnek a nyelvben előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvhez hasonló vagy attól eltérő 

nyelvtani jelenségek iránt. A helyes nyelvhasználatban segíthetik őket azok a nyelvtani szabályok, ame-

lyeket maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent számukra, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló javításában. A 

helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi input minőségének és 

mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári visszajelzésnek. 

A  nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák 

gondos megválasztásának és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is feldolgo-

zásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet fokozza, ha a ta-

nulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást jelentő feladatok keretében 

fejleszthetik nyelvtudásukat. 
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Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási stratégiáknak a 

köre. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók az iskolán kívül is egyre inkább haszno-

sítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek az 

önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és 

hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és 

bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti főbb vonalaiban és egyes részleteiben is a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott 

érveit több beszélő esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban, film-

jelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési kö-

réhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák ese-

tén.  

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részin-

formációk megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítség-

ével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényegé-

nek megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 

az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előfor-

duló ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésé-

nek kikövetkeztetése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, információk, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, 

dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, tévé- és rádióműso-

rok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az 

iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A tanuló önállóan boldogul a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan hely-

zetében is; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdeklődési körébe tartozó 

és általános témákról is; 

ismeri és biztonsággal alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs forga-

tókönyveket; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs hely-

zethez. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehason-

lítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információ-

csere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, köny-

vek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vé-

leménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a ha-

tóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevo-

nása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félre-

érthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgya-

lásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
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A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más embe-

rekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével 

az ismerős témakörökben a folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően és folyamatosan beszélni, képes mondanivalójának tudatos 

nyelvtani és szókincsbeli megtervezésére és szükség szerinti módosítá-

sára; 

képes egy gondolat vagy probléma lényegét tartalmilag pontosan kifejteni. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok li-

neáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogal-

mazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szö-

vegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, is-

merős témákról szóló mindennapi szövegekben. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési 

köréhez kapcsolódó, lényegre törő szövegeket; 

követi az írott véleményt, érvelést, ezekből a lényeges részinformációkat 

kiszűri. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szö-

vegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy si-

keres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösz-

szefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, me-

netrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újság-

cikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szöve-

gek, képregények, viccek egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét in-

formációkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes részletesebb, összefüggő és tagolt szövegeket fogal-

mazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról; 

tud eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól és véle-

ményéről írásban beszámolni, valamint tudja véleményét alátámasz-

tani; 

képes hatékony írásbeli interakciót folytatni; 
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tud jegyzetet készíteni olvasott vagy hallott, érdeklődési köréhez tar-

tozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

képes több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket létre-

hozni a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalma-

zásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 

témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kap-

csolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus ké-

peslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt illetve tetszést/nemtet-

szést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); 

egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; 

riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jele-

netek, paródiák. 

 

 

Ajánlott témakörök a nyelvi előkészítő évfolyamra és a 9–12. évfolyamokra 
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Témák Kapcsolódási pontok 

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. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: család és háztar-

tás.  

 

Erkölcstan, etika: önis-

meret, ember az időben: 

gyermekkor, ifjúság, fel-

nőttkor, öregkor, családi 

élet. 

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. 

Erkölcstan, etika: társas 

kapcsolatok, előítélet, to-

lerancia, bizalom, együtt-

érzés; fogyatékkal élők, 

szegények és gazdagok. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a jövedelem szerepe 

a családban, kiadás, bevé-

tel, megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: tudatos vásárlás. 

 

Földrajz: biotermékek. 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház be-

mutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetősé-

gek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan: Mit 

tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntart-

hatóságért? 

Technika, életvitel és gya-

korlat: fenntarthatóság, 

környezettudatosság ott-

hon és a lakókörnyezet-

ben, víz- és energia-taka-

rékosság, újrahasznosí-

tás. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; hon- és népismeret: 

lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, 

az én városom. 

 

Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, vé-

dett természeti érték, vál-

tozatos élővilág, a Föld 
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mozgása, az időjárás té-

nyezői, a Föld szépsége, 

egyedisége. 

 

Földrajz: településtípu-

sok; globális problémák, 

életminőségek különbsé-

gei, pl. az éhezés és a sze-

génység okai. 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk 

és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társadalmi, 

és állampolgári ismere-

tek: a tudás fogalmának 

átalakulása, a tanulás 

technikái, élethosszig 

tartó tanulás. 

 

Informatika: digitális tu-

dásbázisok, könyvtári in-

formációs rendszerek. 

A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelessé-

gek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: pályaorientáció és 

munka. 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test-

mozgás 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 gyógy-

módok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és gya-

korlat: testi és lelki 

egészség, balesetek meg-

előzése, egészséges éte-

lek. 

 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek is-

mérvei, fogyatékkal élők, 

betegségmegelőzés, első-

segély. 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés ha-

tása a szervezetre, relaxá-

ció. 

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. 

Földrajz: más népek kul-

túrái. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: rövid epikai, lírai, 
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Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

drámai művek olvasása, a 

reklám és a popzene új 

szóbeli költészete. 

 

Informatika: e-könyvek, 

médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: tán-

cok, népi játékok, a sport 

és olimpia története, pél-

daképek szerepe, sport-

ágak jellemzői. 

 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, popzene. 

 

Dráma és tánc: a szituá-

ció alapelemei, beszédre 

késztetés, befogadás, ér-

telmezés, különböző kul-

túrák mítoszai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: művészi 

alkotások leírása, értel-

mezése. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerék-

páros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: közlekedési isme-

retek, közlekedésbizton-

ság, fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság a közle-

kedésben. 

 

Földrajz: a kulturális élet 

földrajzi alapjai, nyelvek 

és vallások, egyes megha-

tározó jellegű országok 

turisztikai jellemzői. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek; fizika: tudománytör-

téneti jelentőségű felfede-

zések, találmányok. 

 

Informatika: számítógé-

pen keresztül való kap-

csolattartás, információ 

keresése, az informatikai 

eszközöket alkalmazó 

média megismerése, az 
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elterjedt infokommuniká-

ciós eszközök előnyeinek 

és kockázatainak megis-

merése, a netikett alapjai-

nak megismerése, élőszó-

val kísért bemutatók és 

felhasználható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: család és háztar-

tás, tudatos vásárlás, 

pénzügyi ismeretek. 

 

Matematika: alapművele-

tek, grafikonok értelme-

zése. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: a jövedelem szerepe 

a családban, kiadás, bevé-

tel, megtakarítás, hitel, 

rezsi, zsebpénz. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köz-

nyelvi beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a min-

dennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszter-

használatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerke-

zetek segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, ért-

hető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szö-

vegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stí-

lusjegyek. 

A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinfor-

mációkat a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcso-

lódó, lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

 

 

B változat 

(Teljesen kezdő szintről indul, kötelező minimumszint A2) 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 
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Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja; 

az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapaszta-

latok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A tanuló megérti az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári uta-

sításokat; 

megérti az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdéseket és kijelenté-

seket; 

felismeri a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavakat, 

szó- és beszédfordulatokat, és ezekből következtetni tud a szövegek témá-

jára, tartalmára;  

követi az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők gondo-

latmenetét; 

képes kiszűrni a lényeget és néhány alapvető információt az ismert téma-

körökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a megértést 

segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

egyre önállóbban alkalmaz néhány, a megértést segítő alapvető stratégiát. 

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott cél-

nyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka meg-

szervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 

Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása 

a szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan.  

A szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 

feladatok segítségével.  

Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 

követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembevételével. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempó-

ban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Dalok, versek, képekkel illusztrált mesék és történetek, kisfilmek, a célnyelvi kultúrát bemutató 

multimédiás anyagok, a korosztálynak szóló egyéb hangzó anyagok; tanárral, tanulótársakkal, 

célnyelvi országokból érkező személyekkel folytatott rövid párbeszédek, tanári beszéd, inter-

aktív feladatok. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja; 

az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapaszta-

latok. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal kommunikál; 

kérdéseket tesz fel kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédet folytat; 

megteszi az első lépéseket a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

egyre több kompenzációs stratégiát képes tudatosan alkalmazni, hogy 

megértesse magát, illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, 

intonációra és beszédtempóra. 

A fejlesztés tartalma 

Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése egyre bő-

vülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  

Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 

Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközök-

kel. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egy-

szerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogal-

mazása, illetve az azokra történő válaszadás. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, beszél-

getésben. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás struktu-

rált, előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal). 

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 

célnyelvi beszélőkkel. 

Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalma-

zása, illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a 

kommunikáció fenntartása érdekében. 

Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és al-

kalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 

Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való re-

agálás egyszerű nyelvi eszközökkel. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált jelenetek, kérdések, felszó-

lítások, kérések, információ hiányán, illetve különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló 

szövegek, spontán megnyilvánulások. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja; 

az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapaszta-

latok. 
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A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal rövi-

den, összefüggően beszél saját magáról és közvetlen környezetéről;  

bemutatja munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel; 

elmesél rövid, egyszerű történetet; 

egyszerű állításokat, összehasonlítást, magyarázatot, indoklást fogalmaz 

meg; 

egyszerű nyelvtani szerkezeteket és mondatfajtákat használ; 

lineáris kötőszavakkal kapcsol össze szavakat, szócsoportokat, egyszerű 

cselekvéseket, történéseket, és ok-okozati összefüggéseket fejez ki; 

képes alkalmazni a megértést segítő legfontosabb stratégiákat; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához közelítő kiejtést, intonációt 

és beszédtempót. 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása is-

mert témákról, felkészülés után. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szer-

kezetekkel, mondatfajtákkal. 

Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcso-

lása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati 

kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 

készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normá-

hoz közelítő kiejtés gyakorlása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, tanulói munka bemuta-

tása), előadás, prezentáció, témakifejtés 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismere-

tek, készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képessé-

gek, a tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti moti-

vációja; az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti az ismerős témákról szóló rövid szövegeket;  

megtalál alapvető információkat egyszerű, hétköznapi szövegekben; 

megérti az életkorának megfelelő témájú autentikus szöveg lényegét, ki-

szűri a szövegből az alapvető információkat;  

az olvasott szövegre vonatkozó feladatokat végez el; 

képes meglevő készségeit kreatívan használni az olvasott szövegek meg-

értéséhez, értelmezéséhez; 

növekszik tájékozottsága a célnyelvi kultúráról; 
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fokozódik érdeklődése a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

A fejlesztés tartalma 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról. 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, ét-

lapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, mesék, rövid történetek, versek, 

dalszövegek, cikkek a korosztálynak szóló újságokból és honlapokról, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes fórumok hozzászólásai, 

képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági 

előírások, magánlevelek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, személyes és szociális kompetenciák, tanulási képességek, a 

tanuló természetes kíváncsisága, idegennyelv-tanulás iránti motivációja; 

az általános iskolában tanult másik idegen nyelvvel kapcsolatos tapaszta-

latok. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A tanuló összefüggő mondatokat ír a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja egyszerű interakciókban; 

gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban fejezi 

ki; 

kreatívan alkalmazza nyelvismeretét egyszerű szövegek írására az őt ér-

deklő, ismert témákról; 

felismeri és követi az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stí-

lusjegyeit. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegy-

zés). 

Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartal-

makkal való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap 

írása). 

Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 



 

1624 

 

Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű lét-

rehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-

ben használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírás, ismertető, képaláírás, élménybeszámoló, párbeszéd, üzenet, levél, e-mail, SMS, blog-

bejegyzés. 

 

 

 

 

Ajánlott témakörök a nyelvi előkészítő évfolyamra és a 9–12. évfolyamokra 
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Témák Kapcsolódási pontok 

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. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás.  

 

Erkölcstan, etika: ön-

ismeret, ember az idő-

ben: gyermekkor, ifjú-

ság, felnőttkor, öreg-

kor, családi élet. 

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. fo-

gyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Erkölcstan, etika: tár-

sas kapcsolatok, előí-

télet, tolerancia, biza-

lom, együttérzés; fo-

gyatékkal élők, szegé-

nyek és gazdagok. 

 

Történelem társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: a jövedelem 

szerepe a családban, 

kiadás, bevétel, megta-

karítás, hitel, rezsi, 

zsebpénz. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: tudatos vá-

sárlás. 

 

Földrajz: biotermé-

kek. 

Környezetünk. 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemu-

tatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. - Mit 

tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntartható-

ságért? 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: fenntartha-

tóság, környezettuda-

tosság otthon és a la-

kókörnyezetben, víz- 

és energia- takarékos-

ság, újrahasznosítás 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek; hon- és 

népismeret: lakóhely 

és környék hagyomá-

nyai, az én falum, az 

én városom 
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Biológia-egészségtan: 

élőhely, életközösség, 

védett természeti ér-

ték, változatos élővi-

lág, a Föld mozgása, 

az időjárás tényezői, a 

Föld szépsége, egyedi-

sége. 

 

Földrajz: településtí-

pusok; globális problé-

mák, életminőségek 

különbségei, pl. az 

éhezés és a szegénység 

okai. 

Az iskola. 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tago-

zat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és 

más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a tudás fo-

galmának átalakulása, 

a tanulás technikái, 

élethosszig tartó tanu-

lás. 

 

Informatika: digitális 

tudásbázisok, könyv-

tári információs rend-

szerek. 

A munka világa. 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: pályaorien-

táció és munka. 

Életmód. 

Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test-

mozgás 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 gyógymó-

dok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: testi és lelki 

egészség, balesetek 

megelőzése, egészsé-

ges ételek. 

 

Biológia-egészségtan: 

testrészek, egészséges 

életmód, a betegségek 

ismérvei, fogyatékkal 

élők, betegségmegelő-

zés, elsősegély. 

 

Testnevelés és sport: a 

rendszeres testedzés 
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hatása a szervezetre, 

relaxáció. 

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 más országokban. 

Földrajz: más népek 

kultúrái. 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom: rövid epikai, lí-

rai, drámai művek ol-

vasása, a reklám és a 

popzene új szóbeli 

költészete. 

 

Informatika: e-köny-

vek, médiatudatosság. 

 

Testnevelés és sport: 

táncok, népi játékok, a 

sport és olimpia törté-

nete, példaképek sze-

repe, sportágak jellem-

zői. 

 

Ének-zene: népzene, 

klasszikus zene, pop 

zene 

 

Dráma és tánc: a szi-

tuáció alapelemei, be-

szédre késztetés, befo-

gadás, értelmezés, kü-

lönböző kultúrák míto-

szai, mondái. 

 

Vizuális kultúra: mű-

vészi alkotások le-

írása, értelmezése. 

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 és más kultúrák. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: közlekedési 

ismeretek, közleke-

désbiztonság, fenntart-

hatóság, környezettu-

datosság a közlekedés-

ben. 

 

Földrajz: a kulturális 

élet földrajzi alapjai, 

nyelvek és vallások, 

egyes meghatározó 



 

1628 

 

jellegű országok tu-

risztikai jellemzői. 

Tudomány és technika. 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek; fizika: tu-

dománytörténeti jelen-

tőségű felfedezések, 

találmányok. 

 

Informatika: számító-

gépen keresztül való 

kapcsolattartás, infor-

máció keresése, az in-

formatikai eszközöket 

alkalmazó média meg-

ismerése, az elterjedt 

infokommunikációs 

eszközök előnyeinek 

és kockázatainak meg-

ismerése, a netikett 

alapjainak megisme-

rése, élőszóval kísért 

bemutatók és felhasz-

nálható eszközeik. 

Gazdaság és pénzügyek. 

Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: család és 

háztartás, tudatos vá-

sárlás, pénzügyi isme-

retek. 

 

Matematika: alapmű-

veletek, grafikonok ér-

telmezése. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: a jövede-

lem szerepe a család-

ban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel re-

zsi, zsebpénz. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

A2 nyelvi szint. 

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélge-

tésekben. 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva 

történetet mesél el, valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környe-

zetéről. 

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző típusú egyszerű 

írott szövegekben megtalálja a fontos információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

 

Nyelvi előkészítő évfolyam (0.évfolyam) 

 

Témakörök a nyelvi előkészítő évfolyamon  (0. évfolyam) 

 

Óraszám: 432 óra/év, 12 óra/hét 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Emberek leírása és jellemzése. 

Családi kapcsolatok. 

Családtagok. 

Családi állapot. 

Családbemutatás. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek. 

  Kapcsolódási pontok: 

               Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

    Etika: önismeret 

 

2. Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.  

Konfliktusok és kezelésük.  

            Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok 

 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke.  

Tájékozódás a városban. 

Útbaigazítás, tájékozódás a térképen. 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés.  

Lakás, lakókörnyezet bemutatása.  

Álomlakás, lakótárskeresés. 

Berendezési tárgyak elhelyezése, a lakás átrendezése. 

Háztartási munkák. 

Környezettudatosság. 

Időjárás, évszakok. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 
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4. Az iskola 

Tantárgyak..  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Tanórai tevékenységek.  

Iskolai élet. 

Nyelvtanulás. 

Nyelviskolák. 

 

         Kapcsolódási pontok: 

        Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

        élethosszig tartó tanulás. 

 

5. A munka világa 

Foglalkozások.  

Diákmunka.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

 

6. Életmód 

Ételek, kedvenc ételek.  

Élelmiszerek, ételek, ételkülönlegességek, étkezési szokások nálunk és a célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz. 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Napirend, napszakok. 

Szabadidős elfoglaltságok. 

Sport és sportágak. 

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.) 

Hobbik. 

Internet. 

Számítógépes tevékenységek. 

            Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

 
8. Utazás, Turizmus 

Kempingezés, kellékek, szolgáltatások a kempingben. 

Szobatípusok, szobafoglalás. 

Szállástípusok, tevékenységek, szolgáltatások. 

Szálloda leírása. 

Nyaralás, nyaralási preferenciák. 

Nyaralási élmények. 

Vakációs tervek, vágyak. 

Beszámoló a szünidőről..  

Menetjegyvásárlás, információkérés 

Berlin, Németország, Magyarország nevezetességei. 

Egy város jellemzése, nevezetességek bemutatása. 

 Kapcsolódási pontok:  

            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 
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9. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások.  

Zsebpénz. 

Ruhák, ruhavásárlás, ruhák jellemzése, műszaki és egyéb cikkek. 

Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 49 

2. Ember és társadalom 45 

3.Környezetünk  49 

4.Az iskola 35 

5.A munka világa 35 

6.Életmód 48 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 48 

8.Utazás, turizmus 45 

9. Gazdaság és pénzügyek 35 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

43 

Összesen: 432 

 

 

Fogalomkörök az előkészítő évfolyam  

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 
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 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die 

Sonne scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-

wechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 

 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és rend-

hagyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich 

ging in die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs besu-

chen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der Va-

ter von Peter! 

Térbeli viszo-

nyok 

   

 irányok, hely-

meghatározás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im 

Kino. 

Időbeli viszo-

nyok 

   



 

1633 

 

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, 

oft, immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal 

am Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am Frei-

tag 

Diesen Montag geht es nicht. 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott meny-

nyiség 

 eine Portion Pommes 

 

 

határozatlan 

mennyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe we-

nig Zeit. Ich brauche mehr 

Geld/mehrere Bücher. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt 

Tennis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen 

wir jetzt! 

Esetviszonyok 
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 Nominativ,  Akkusa-

tiv 

Dativ   

  

Präpositionen mit 

dem Akkusativ (für) 

Präpositionen mit 

dem Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt 

uns, nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die 

Karte. 

 Ich brauche das Zimmer für ei-

nen Tag. 

 

Ich komme mit meiner Freun-

din 

Logikai viszo-

nyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? Wo-

her? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

Szövegössze-

tartó eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások (No-

minativ, Akkusa-

tiv, Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in Ber-

lin. 

Er lebt in Ungarn, aber er 

spricht kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

   

 igepárok liegen/legen, ste-

hen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den 

Tisch. 

 múltidejűség (2) Modalverben im Prä-

teritum (konnte, 

wollte, musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás kifeje-

zése 
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  gehören + D. (<>ge-

hören zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine Ga-

rage.) 

Térbeli viszo-

nyok 

   

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli viszo-

nyok 

   

  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchent-

lich 

Voriges Jahr fuhren wir nach 

Berlin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Ich habe zwei Stunden wö-

chentlich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der Kon-

ditorei. Seit vier Jahren wohne 

ich in dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße 

links. 

 határozatlan 

mennyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe we-

nig Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

  Was für ein? Wel-

cher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock mo-

disch. Sie hat einen reichen 

Mann geheiratet. 
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 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, wie mein 

Bruder. 

Dieses Auto fährt schneller als 

ein Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Was für ein?/Wel-

cher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? 

– Den deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 

 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu Hause. 

Er hätte gern ein Auto. 

Könntest du mir helfen? 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses An-

gebot. 

Die Tür des Zimmers führt in 

den Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß ent-

lang. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute 

sehr viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir 

das schon klar ist. 

Szövegössze-

tartó eszközök 
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 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók (ent-

weder-oder, weder-

noch, sowohl-als 

auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er 

arbeiten. Er ist böse, weil  es 

immer regnet. Er meint, daß es 

nicht stimmt. Er fragt, ob es 

stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch ein 

Tier. 

 

9.évfolyam 

 

Témakörök a 9. évfolyamon  

 

Óraszám: 180 óra/év, 5 óra/hét 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál. 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerked-

nek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

1. Ember és társadalom  

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

 

2. Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

A városi és a falusi élet előnyei és hátrányai, tevékenységek a tanyán. 

Élethelyzetek szembeállítása. 

Állattartás a lakóházban, az állatok gondozása, virtuális állattartás. 

Időjárási viszonyok, időjárási jelenségek jellemzése. 

Időjárás, évszakok. 

Tömegközlekedés.  

Járművek. 

Út az iskolába. 

Útbaigazítás, útvonalak leírása. 

Jogosítványszerzés . 

Közlekedési dugóban. 

Repülőtér, szolgáltatások a repülőtéren. 

Utazási előkészületek. 

Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai. 

Tájékozódás az utcán. 

Jegyvásárlás. 

 

 

3. Az iskola 

Nyelvtanulás külföldön, utazási előkészületek. 

Tippek a nyelvtanuláshoz. 

Iskolai hagyományok. 
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Az iskola helyiségei. 

Iskolatípusok. 

Az osztályzás előnyei és hátrányai. 

Tanulás külföldön. 

Külföldi és hazai iskolák összehasonlítása. 

Egy iskola bemutatása.  

Iskolatípusok összehasonlítása. 

Az álomiskola bemutatása. 

 

 

4. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Női ill. férfi foglalkozások. 

Álláshirdetések. 

Diákmunka. 

Álláspályázat.  

Motivációs levél. 

Pályaválasztás. 

Beszámoló munkatapasztalatokról. 

Munkakör leírása, jellemzése. 

 

 

5. Életmód 
Betegségek, baleset, sérülések.  

Orvosi vizsgálat - gyógykezelés (orvosnál).  

Testrészek. 

Tünetek, panaszok, fájdalmak. 

Kórház. 

A nevetés mint gyógyszer. 

Kórházi tevékenységek.  

Beszámolás eseményekről. 

Étkezési- és életmódszokások.  

Egészséges ill. egészségtelen életmód. 

 

            

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

Sportágak, sporteszközök.  

Sportkarrierek. 

Sportolás, sportok, sporttevékenység. 

Szurkolás. 

Sportműsorok tv-ben. 

Női futball. 

Egy sportoló élete. 

Extrém sportok és sportolók. 

Rekordok és sportolók.  

 

    

7. Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok.  

Turisztikai célpontok Németországban.  
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Osztálykirándulás, ifjúsági szállás. 

Szállásfoglalás. 

Nyaralás, utazás a szülőkkel vagy nélkülük. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 25 

2.Környezetünk  25 

3.Az iskola 20 

4.A munka világa 20 

5.Életmód 25 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 25 

7.Utazás, turizmus 22 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

18 

Összesen: 180 

 

 

 

 

Fogalomkörök a 9. évfolyamon 

 

Cselekvés, 

történés, lé-

tezés kifeje-

zése 
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 Szenvedő szerkezet  Passiv im Präsens, 

Präteritum, Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit Modalver-

ben 

Sie werden am Flughafen 

abgeholt. Es wurde schon 

längst erledigt. Sind die 

Gäste schon eingeladen 

worden? 

Das Fenster ist geöffnet. 

Das Auto kann nicht re-

pariert werden. 

 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen lie-

fern. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  sollen 

 

Du könntest/müsstest das 

viel schneller machen. 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn anrufen. 

Logikai vi-

szonyok 

   

 

 

 

 Temporalsatz (als, 

wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, da-

mit) 

zu + Infinitiv szerke-

zetek 

Wenn er zu Hause ist, 

sieht er immer nur fern. 

Als er jung war, fuhr er 

öfter ins Ausland.  

Sie steht früh auf, um für 

das Wochenende einzu-

kaufen. 

Vergiss nicht, mich anzu-

rufen. 

Függő be-

széd 

 jelen időben 

(Präsens) 

Sie sagte, dass sie heute 

ins Kino geht. 

Szöveg ösz-

szetartó ele-

mek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Aufgabe 

schwer war, konnten 

viele sie richtig lösen. 

 

 Kölcsönös névmások (mit)einander Sie helfen einander. 



 

1641 

 

 Relativsatz/Relativprono-

men 

der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wes-

sen 

wo 

Er ist der Mann, der ges-

tern gekommen ist/des-

sen Auto gestohlen 

wurde. 

Ich weiß nicht, wer die 

Frau ist. 

 

9.évfolyam- B1-es fejlesztési ciklus 

Óraszám : 180 óra/ év, 5 óra /hét 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

A B1-es fejlesztési ciklus 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban 

előforduló szókincset és bizonyos nyelvi fordula-

tokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és 

közlések lényegét. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részlete-

iben is megérteni a köznyelvi beszédet, ha az szá-

mára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők vilá-

gosan megfogalmazott érveit több beszélő esetén 

is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és 

tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek aktu-

ális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez 

kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag las-

san és érthetően beszélnek.   

  

 C 
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1 

A fejlesztés tartalma  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témákról.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többségének 

megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 

események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének kikö-

vetkeztetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasítások, 

közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, visszaemléke-

zések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt felada-

tok során kommunikál az iskolával, otthonnal és 

szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél is-

merős témákról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár vá-

ratlan helyzetében is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel ér-

deklődési körébe tartozó és általános témákról is; 
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ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommuniká-

ciós forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában 

a kommunikációs helyzethez. 

  

 F 

 A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, aggo-

dalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véle-

ménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a hatósá-

gokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, rek-

lamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek meg-

adása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, 

a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semleges 

stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásá-

hoz elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 



 

1644 

 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélések, 

eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a 

családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, tanul-

mányairól, iskolájáról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével az ismerős témakörök-

ben a folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi 

mondanivalójának szókincsét és tartalmát, és 

szükség esetén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy 

probléma főbb pontjait. 

 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma  

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris ösz-

szekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalma-

zása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
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Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé be-

gyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témaki-

fejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önál-

lóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep eljátszása, versek, rap-

szövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát ol-

vasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak 

ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja 

az adott helyzetben fontos konkrét információkat 

egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi szö-

vegekben. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető 

nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lé-

nyegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lé-

nyegre törő szövegek gondolatmenetének lénye-

gét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érvelése-

ket, és kiszűri a részinformációkat. 

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma  

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szöve-

gekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 
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A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érvelések-

ben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli kom-

munikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegössze-

függés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, hasz-

nálati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), in-

ternetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szöve-

gek. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan 

témákról, amelyek közvetlen szükségletekre, él-

ményekre, eseményekre és konkrét információkra 

vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű kötősza-

vakkal összekapcsolt mondatsorokban írásban ki-

fejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert té-

mákról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és el-

vontabb témákról; 
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írásban beszámol eseményekről, élményeiről, ér-

zéseiről, benyomásairól és véleményéről, alátá-

masztja véleményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési 

köréhez tartozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szö-

vegeket hoz létre a műfaj főbb jellegzetességeinek 

és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

 

 

 

 

 O 

1 

A fejlesztés tartalma  

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős té-

máról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kapcso-

latban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való 

rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben meg-

szólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyes-

írási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid je-

lenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 
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Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képalá-

írások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek 

vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; személyes 

információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cse-

lekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudakozódás, megren-

delés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; 

rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dal-

szövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

 

 A B 

1 

A fejlesztés várt ered-

ményei a B1 fejlesztési 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasz-

nálatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat 

a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövege-

ket fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli meg-

nyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stí-

lusjegyek. 

 

10.évfolyam 
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Témakörök a 10. évfolyamon 

Óraszám: 180 óra/év, 5 óra/hét 

 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál. 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

1. Személyes vonatkozások, család 

Az élet stációi. 

Egy patchwork, ill. egy modern (mini)család működése. 

Nemi szerepek a családban, szerepcsere, családban betöltött szerepek. 

Nemi szerepek klisé-képei. 

Otthon maradni vagy elköltözni.  

Generációs konfliktusok, a fiatalok értéknormái. 

Tendenciák. 

A szülő-gyerek kapcsolat, kapcsolat a testvérrel, nagyszülővel. 

Feszültségek a családban, generációs konfliktusok és kezelésük. 

Családi ünnepek, nagykorúság, az első iskolai nap hagyományai. 

 

2. Ember és társadalom  

Személyleírás, jellemvonások.  

Barátságok, szerelem.  

Emberek külső és belső tulajdonságainak bemutatása. 

Nemzeti ünnepek hazánkban és a német nyelvterületen, ünnepek, a karácsonyi és szilveszteri hagyomá-

nyok. 

Ünnepi szokások, az ünnepek előkészítése. 

Fesztiválok. 

 

 

3. Az iskola 

Továbbtanulás, érettségi.  

Felsőoktatás. 

Tanulási szokások. 

Ötletek a tanuláshoz. 

Készülés az érettségire, vizsgastressz,  

A magyar, ill. német/osztrák érettségi hagyományok. 

A pályaválasztás, tanulmányok, a felsőoktatási intézmények, foglalkozások, pályaképek. 

 

4. Környezetünk 
Környezetszennyezés, környezetvédelem. Energiatakarékosság. 

Környezetvédelmi akciók Németországban. 

Környezetvédelmi projektekben való részvétel, ill. azok szervezése. 

Közlekedés autóval. 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

        

5. A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

 

6. Életmód 

Vásárlás, szolgáltatások. Közlekedés autóval. 
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Életmód nálunk és célnyelvi országokban. 

  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Olvasás, rádió, tévé, filmek, számítógép, internet. 

A fiatalok médiahasználata. 

Élet a médiával és anélkül. 

Televízió-nézési szokások, filmek. 

Beszámoló a saját médiahasználatról. 

Az egyes médiák előnyei és hátrányai, filmajánlás, történetek összefoglalása. 

             Kapcsolódási pontok: 

 Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása,  

 Ének-zene: klasszikus zene, pop- zene. 

 

8. Tudomány és technika 

Médiák, számítógép, mobiltelefon, találmányok.  

Az autó részei. 

Szolgáltatások, háztartási gépek, használati utasítás. 

A háztartási eszközök használata. 

A computer részei, számítógépes tevékenységek. 

A  találmányok szerepe. 

Közlekedés autóval, az autó részei. 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

            Kapcsolódási pontok: 

       Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika:  

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

9. Gazdaság és pénzügyek 

A pénz mint fizetőeszköz. 

Családi kassza: kiadások, bevételek.  

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank).  

Folyószámla.  

Fogyasztás, reklámok. 

Tanácsok a vásárláshoz, vásárlás az interneten, a jövő áruháza. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1.Személyes vonatkozás, család 20 

2. Ember és társadalom 18 

3.Az iskola 18 

4.Környezetünk 18 

5.A munka világa 17 

6.Életmód 18 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 18 

8.Tudomány és technika 18 

9.Gazdaság és pénzügyek 17 
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Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

18 

Összesen: 180 

 

 

Fogalomkörök a 10. évfolyamon  

Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

   

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 Jövő idővel véleke-

dés kifejezése 

Futur als Vermu-

tung 

 

Das wird nicht funktionieren. 

 múlt idő Plusquamperfekt Er hatte alles gemacht, als wir 

ankamen. 

 műveltetés lassen ( Präteritum) 

 

Wir  ließen unsere Nähma-

schine reparieren. 

 feltételesség óhajtó mondat Wenn Sie doch helfen könnten! 

  feltételes múlt Ich hätte das nie gedacht. 

Es |wäre schön gewesen, 

wenn… 

Modalitás    
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  haben+zu,  

sein + zu 

brauchen +zu  

Sie haben das Formular zu un-

terschreiben. Das ist kaum zu 

glauben. 

Heute brauchst du nicht zu 

kommen. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Adjektivdeklina-

tion -  

 

 

 Főnévvé vált 

melléknevek  

Melléknévi igenév 

 

 

 Wir haben alle Verwandten 

eingeladen. 

ein gedeckter Tisch, die feh-

lende Seite 

Logikai viszo-

nyok 

 

   

 alárendelések 

 

Temporalsatz (be-

vor, nachdem, bis-

sobald, solange) 

 

anstatt dass/anstatt 

zu 

ohne dass/ohne zu 

Sie ging weg, bevor der Film 

zu Ende ging. 

 

 

Sie antwortet, anstatt die Sache 

zu überlegen.  

Szövegössze-

tartó eszközök 

 

   

  kötőszók 

 

 

 

 

névmások 

 

da 

 

zwar…aber  

 

 

derjenige/diejenige 

 

einer/eines/eines 

Da er krank war, konnte er 

nicht mitspielen. 

Zwar muss Leonard viel im 

Haushalt machen, aber er ge-

nießt seine Freiheit. 

 

 

Sie war diejenige, die uns im-

mer helfen konnte. 

Es ist eines des besten Autos. 
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Vonzatos igék, 

vonzatos mellék-

nevek 

 pl profitieren von, 

stolz auf 

 

 

 

 

10. évfolyam B1 (+) fejlesztési ciklus 

Óraszám : 180 óra/ év, 5 óra /hét 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

A B1+ fejlesztési ciklus 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 
B1 fejlesztési szint 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is 

megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős 

témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit több beszélő esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévémű-

sorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális esemé-

nyekről, illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó té-

mákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszél-

nek.   

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témákról.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 
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Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többségé-

nek megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 

események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének ki-

következtetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasítá-

sok, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, vissza-

emlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, fil-

mek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 
B1  

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár várat-

lan helyzetében is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdek-

lődési körébe tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a 

kommunikációs helyzethez. 

 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, ag-

godalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlí-

tása. 



 

1655 

 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információ-

csere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véle-

ménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a ható-

ságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, rek-

lamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek meg-

adása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevo-

nása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semleges 

stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalá-

sához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélések, 

eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 
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2 Előzetes tudás 
B1 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szer-

kezetek segítségével az ismerős témakörökben a fo-

lyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mon-

danivalójának szókincsét és tartalmát, és szükség ese-

tén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy prob-

léma főbb pontjait. 

 

  

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma  

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris ösz-

szekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok line-

áris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalma-

zása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, téma-

kifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (ön-

állóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 
B1 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyel-

ven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek gondolatmenetének lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és 

kiszűri a részinformációkat. 

 

  

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szöve-

gekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érvelések-

ben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli 

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 
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Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegössze-

függés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, hasz-

nálati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), in-

ternetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szö-

vegek. 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 
B1 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt szö-

vegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb té-

mákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzései-

ről, benyomásairól és véleményéről, alátámasztja véle-

ményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köré-

hez tartozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 

hoz létre a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusje-

gyeinek alkalmazásával. 

 

  

 

 

  

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 

témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 
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Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kap-

csolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való 

rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; kép-

aláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-

mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; 

személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; 

egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; 

rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszö-

vegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

  

11.évfolyam 
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Témakörök a 11. évfolyamon 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál. 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

 
1. Ember és társadalom  

Ruhadarabok, öltözködési stílusok, márkatudatosság, ill. iskolai egyenruha. 

Farmer előállítása, Levi Strauss. 

A reklám jelentősége, hatása és jellemzői. 

A német nyelvi országok kliséi. 

A német fiatalok idegen szemmel nézve. 

Egy német cserediák hazánkban, magyar hagyományok. 

 

2. Ember és környezet 

Lakberendezési bútorok, tárgyak. 

Intelligens ház. 

Élet a nagyvárosban, ill. falun. 

Az ideális város, a jövő városa. 

Egy város életminősége. 

Utópisztikus jövőkép, környezeti ártalmak. 

Egy év a környezetünkért. 

              Kapcsolódási pontok: 

             Technika, életvitel: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, energia  takarékosság, 

újrahasznosítás. 

Biológia-egészségtan: védett természeti érték 

 

3. Az iskola 

Élethosszig tartó tanulás. 

A német, ill. a magyar iskolarendszer. 

Az ideális tanár tulajdonságai. 

Az egyetemista hétköznapja, egyetemi szakok, pályaválasztás. 

 

4. A munka világa 

Diákmunkák. 

Foglalkozások.  

A munka jövője. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka 

. 

5. Életmód 

Egészséges életmód, betegségek, tünetek, népi gyógymódok. 

A stressz oka, és a stressz leküzdése. 

Cukorbetegség. 

Legális és illegális drogok. 

Az egészséges táplálkozás szabályai. 

Táplálkozási szokások. 

A magyar konyha. 

Híres ételek. 
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6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Sportágak összehasonlítása. 

Trendsportok. 

Szabadidős stressz. 

Szabadidős tevékenységek. 

A kedvenc olvasmány. 

A Frankfurti Könyvvásár. 

A zene hatása. 

Hangszerek, zenetanulás. 

Társasjátékok leírása. 

Játékszabályok. 

             Kapcsolódási pontok: 

 Magyar nyelv és irodalom: irodalmi művek olvasása,  

 Ének-zene: klasszikus zene, pop- zene. 

 

.Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1.Ember és társadalom 18 

2. Ember és környezet 18 

3.Az iskola 13 

4.A munka világa 13 

5.Életmód 18 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 18 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 

 

 

 

Fogalomkörök a 11. évfolyamon 
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Cselekvés, törté-

nés, létezés kife-

jezése 

   

 Befejezett jövő Futur 2 Unsere Umwelt wird sich durch 

den Treibhauseffekt stark ver-

ändert haben.  

Mennyiségi vi-

szonyok 

   

 Törtszámok Bruchzahlen Ein Siebtel meiner Bücher habe 

ich noch nicht gelesen. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Jövő idejű mel-

léknévi igenév 

Gerundivum Die zu verarbeitende Baum-

wolle wird hin-und hertranspor-

tiert. 

 Melléknévi ige-

nevek bővített 

jelzős szerkeze-

tekben 

 Es gibt viele von der Schule or-

ganisierte  Ausflüge. 

Modalitás    

 Módbeli segéd-

igék befejezett 

múlt időben 

Modalverben im 

Perfekt 

Ich habe sogar einen Freund 

mitbringen können. 

 Szenvedő szerke-

zet módbeli se-

gédigével, felté-

teles módban je-

len időben 

Passiv mit Mo-

dalvarben im Kon-

junktiv II Präsens 

Lebensbereiche sollten 

möglichst voneinander getrennt 

werden. 

 Módbeli segéd-

igék feltételes 

módú, múlt idejű 

mondatokban  

Konjunktiv II Ver-

gangenheit mit Mo-

dalverben 

Es ging Lisa so schlecht, dass 

sie eigentlich schon fast im 

Koma hätte liegen müssen. 

    

 Segédigék 

másodlagos 

jelentése 

Subjektive Bedeu-

tung der Modalver-

ben 

In einigen Jahren dürften alle 

Leute Armbanduhren mit Inter-

netzugang haben. 
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 Erős igék feltéte-

les módú jelen 

időben 

Konjunktiv II Ge-

genwart 

In meiner Traumstadt gäbe es 

viele Sportplätze.  

    

Szövegössze-

tartó eszközök 

Kötőszók 

 

 

 

Igevonzat 

Temporalsatz: sooft / 

sobald 

 

 

Rektion der Verben 

Sooft das Telefon klingelt, wird 

der Hund nervös. 

Ich rufe dich an, sobald ich nach 

Hause komme. 

Er wird bald über mehr Kraft 

verfügen. 

Függő beszéd  Indirekte Rede Per-

fekt 

Oma hat am Telefon ständig er-

zählt, früher sei Holland ein 

Land und kein Meer gewesen. 

Indulatszók  Interjektion Uff! Endlich Mittagszeit! 

 

 
11.évfolyam -  B2 fejlesztési ciklus 

Óraszám : 108 óra/év, 3 óra /hét 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

A B2 fejlesztési ciklus 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 
B1+ 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi élet-

ben elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszédtem-

póban erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a 

mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során elő-

fordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma vi-

szonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők kö-

zötti társalgást.  
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 C 

1 

A fejlesztés tartalma  

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megér-

tése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcso-

latos előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialek-

tusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard di-

alektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, be-

szélgető műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető mű-

sorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenet-

rögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, 

prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 
B1+  

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsola-

tos témák széles körében folyékonyan, helyesen és ha-

tékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, 

valamint az érzelmek különböző fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás során 

előforduló vitahelyzetekben; 
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stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos té-

mák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelentősé-

gének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok ér-

tékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, informá-

ciócsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véle-

ménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos megfogal-

mazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner véle-

ményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról 

való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreért-

hető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalma-

zása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a 

beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban. 
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Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos ha-

tékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg megfo-

galmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos tár-

salgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita, sze-

rep eljátszása. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 
B1+ 

 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett le-

írást és bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési 

köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó témák széles 

skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példák-

kal, érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre elkészített 

szövegtől. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 I 

1 A fejlesztés tartalma  
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Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példák-

kal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a leg-

több általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek vé-

leményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijaví-

tása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szempon-

tokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, téma-

kifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, 

instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecse-

rék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 
B1+ 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó szö-

vegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megta-

lálja a lényeges részleteket; 
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önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja 

a különböző szövegeknek és céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti az 

író álláspontját, nézőpontját. 

 

  

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és figyel-

meztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és 

céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meghatá-

rozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és 

beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből 

való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók (pl. 

feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, 

műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektroni-

kus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes honlapok, internetes fórumok hoz-

zászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, 

publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, 

modern szépirodalmi szövegek. 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 
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2 Előzetes tudás 
B1+ 

 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni érdek-

lődési körével és tanulmányaival kapcsolatos számos 

témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témák-

ról is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák magya-

rázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

  

 

 

 

  

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető 

közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő feljegy-

zések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentőségé-

nek kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó informá-

ciók és érvek szintetizálása. 
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A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak kö-

vetése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre ta-

golása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb 

megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stílus-

elemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékez-

tetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcso-

latos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. 

tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, 

elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megálla-

podások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és 

hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellem-

zések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák, poszterek készítése. 

 

 

 

 

12.évfolyam 

 
Témakörök  a 12. évfolyamon  

Óraszám: 96 óra/év, 3 óra/hét 

A 12. évfolyamon javasolt az eddig tanultak átismétlése is, az érettségire való felkészítés során. 

1. Idegenforgalom, turizmus 

Európa. 

Európai Unió. 

A haza fogalma. 

Külföldön tanulni. 

A magyar történelem.  

Magyar nevezetességek. 

A tömegturizmus problémái. 

Az idegenforgalom hatásai. 

Utazási trendek. 

Utazás a jövőbe. 
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Az alternatív utazás lehetőségei. 

Üdülőhelyek Németországban. 

 

 
2. Tudomány és technika 

Közösségi háló. 

Virtuális barátság a tanárral. 

Technikai eszközök a jövő iskolájában. 

A fiatalok médiahasználata. 

Szép új világunk. 

Rendelés a jövőben. 

Technikai fejlődés a jövőben. 

Fiatal kutatók. 

Intelligens hátizsák. 

Gyermekegyetem. 

A tudomány szerepe. 

            Kapcsolódási pontok: 

       Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; fizika:  

tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, találmányok. 

 

Ismétlés 

 

3. Személyes 

vonatkozások, 

család 

-    A család szerepe az egyén és a társadalom életében. 

-    Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése. 

 

 

4. Ember és tár-

sadalom 

-    Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság). 

-    Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése. 

-    Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése. 

-    Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében. 

-    Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése. 

-    A fogyasztói társadalom, reklámok. 

-    Társadalmi viselkedésformák. 

 

5. Környeze-

tünk 

-    A lakóhely és környéke fejlődésének problémái. 

-    A természet és az ember harmóniája. 

-    A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

 

6. Az iskola -    Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban. 

-    Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban. 

 

7. A munka vi-

lága 

-    A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák. 

 

8. Életmód -    Az étkezési szokások hazánkban és más országokban. 

-    Ételspecialitások hazánkban és más országokban. 

-    A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

-    A szenvedélybetegségek. 

-    A gyógyítás egyéb módjai. 

 

9. Szabad-

idő, művelő-

dés, szórako-

zás 

-    A szabadidő jelentősége az ember életében. 

-    A művészet szerepe a mindennapokban. 

-    Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok. 

-    A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai. 
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Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1.Utazás, turizmus 19 

2.Tudomány és technika 19 

3.Személyes vonatkozások, család 7 

4. Ember és társadalom 7 

5. Környezetünk 7 

6.Az iskola 7 

7.A munka világa 7 

8.Életmód 7 

9.Szabadidő, művelődés, szórakozás 7 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

9 

Összesen: 96 

 

 

Fogalomkörök a 12. évfolyamon 

 

Ajánlott áttekinteni, ismételni a korábban tanult fogalomköröket.  

 

Modalitás    

 Segédigék 

másodlagos 

jelentése 

Subjektive Bedeu-

tung der Modalver-

ben 

In einigen Jahren dürften alle 

Leute Armbanduhren mit Inter-

netzugang haben. 
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 elváló, nem el-

váló igekötős 

igék  

Trennbare und un-

trennbare Verben 

Ich übersetze den Text.  

Er hat es übergesetzt.  

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Értelmező jelző Apposition Vanessa arbeitet im Hotel Pa-

lace, einem Vier-Sterne-Hotel. 

Esetviszonyok Elöljárószók bir-

tokos esettel 

Genitiv: dank / in-

folge 

Dank deiner Hilfe bin ich mit 

der Arbeit rechtzeitig fertig ge-

worden. 

Infolge des Klimawandels ster-

ben viele Arten aus. 

 

 
12. évfolyam – B2+ fejlesztési ciklus 

Óraszám:  96 óra/év, 3 óra/hét 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

A B2+ fejlesztési ciklus 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 
B2  

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett 

jelentéstartalommal is rendelkező hosszú szöveget is 

megérteni; 

megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások 

között folyó összetett interakciót, és érzékelje a sugallt 

attitűdöket és a beszélők közötti kapcsolatot; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők kö-

zötti társalgást.  

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma  

Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett témák 

esetében is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 
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A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megértése, 

még elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed követése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és 

szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése. 

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak utal-

nak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető mű-

sorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenet-

rögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos 

előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társal-

gás, médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír). 

 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 
B2   

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén 

követni a mások között zajló összetett interakciót, és 

hozzászólni még elvont, összetett és ismeretlen témák-

hoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles 

körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jele-

ket; 

 

  

 F 
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1 

A fejlesztés tartalma  

Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen témák-

ban is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a különböző 

megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle ügy-

ben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, véleményük ki-

kérése, hatékony együttműködés. 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott téma 

segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfelelő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljából. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok ki-

következtetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, annak 

érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg gondolko-

dik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával való 

pótlása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, humo-

ros és célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos tár-

salgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita. 

 

 

 

 

 

 
MELLÉKLET 

 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  
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Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető fordulatait, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud mutatni máso-

kat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, dolgokra vo-

natkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik 

személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondato-

kat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.  

Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, ame-

lyek személyére, családjára, közvetlen környeze-

tére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a part-

ner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és meg-

válaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal 

le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes 

adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egysze-

rűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és mó-

dosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid 

üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány 

egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mon-

datfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely 

bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó sza-

vakból és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 

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

információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben képes 

úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi dolgok-

ról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a köz-

vetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük törté-

netek lényegét. A kért információt ki tudja ke-

resni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókin-

cset, ha számára ismert dologról van szó. Megérti 

a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelenté-

sek, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi té-

máról szóló beszélgetésben, amely ismert tevé-

kenységhez kapcsolódó közvetlen információ-

cserét igényel. Megérteti magát a társasági be-

szélgetésben. Röviden le tudja írni például a csa-

ládját, lakóhelyét, tanulmányait.  
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Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra re-

agál. Képes jelezni, mikor követi a kommuniká-

ciót, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját 

maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet 

tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, 

de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat. 

Szókincse elegendő az alapvető kommunikációs 

szükségletek kielégítésére.  

 

B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb informáci-

óit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola, sza-

badidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás során adódik. 

Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le 

tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg 

tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a ben-

nük lévő információt, amelyek hétköznapi, gya-

kori témákkal foglalkoznak. Megérti az esemé-

nyekről, érzelmekről, véleményekről szóló íráso-

kat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előfor-

duló, ismerős témáról szóló köznyelvi beszé-

det/társalgást. Megérti a legfontosabb informáci-

ókat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési kö-

réhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról 

szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és vi-

lágosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterüle-

ten utazás közben felmerülő helyzetekben, vala-

mint ismerős, mindennapi témákról adódó be-

szélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordula-

tokkal mondja el élményeit, céljait. Röviden 

megindokolja és megmagyarázza véleményét. 

Képes elmesélni egy történetet, és erről véle-

ményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció 

kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére 

ismerős vagy számára érdekes témákban. Meg 

tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 

meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével egy-

formán értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő 

szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol 

élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begya-

korolt szerkezetek és mondatfajták gyakran hasz-
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nált körét viszonylag helyesen alkalmazza. Meg-

felelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki 

tudja magát fejezni. 

 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, bele-

értve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interak-

ciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és részletes szöveget al-

kotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrá-

nyok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szö-

vegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, 

illetve a bennük rejlő információt, érvelést. Jó-

részt megérti az eseményekről, érzelmekről, vé-

leményekről szóló, irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az 

összetett érvelést, ha ezek számára nem idegen 

szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és té-

vében elhangzó, aktuális eseményekről szóló hír-

műsorok lényegét, valamint a köznyelvet hasz-

náló játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen 

vesz részt mindennapi témákat érintő, anya-

nyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban. Rész-

letesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és 

megvédi véleményét, el tud mondani egy törté-

netet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, valamint be tudja fejezni 

a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig 

elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén 

fenn tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 

megértését jelzi, illetve más személyeket is be 

tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, össze-

függő szöveget a jelenkor problémáiról és az ér-

deklődésével egybevágó témákról. Beszámol él-

ményeiről, kifejti véleményét, érvel egy állás-

pont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem 

vét félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját ké-

pes kijavítani. Általános témákban és saját érdek-

lődési területén jó szókinccsel rendelkezik ah-

hoz, hogy szabatosan fejezze ki magát.  
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Helyi tanterv 

NÉMET - 2. idegen nyelv,  

9-12. évfolyam  

 

 
A  Kölcsey Ferenc Gimnázium  

Öt évfolyamos német nyelvi előkészítő „C, F,” osztály számára  

 
A helyi tanterv a nemzeti köznevelésről szóló2011. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv 

kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló110/2012. (VI.4.) kormányrendelet, a neve-

lési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet alapján kerül 2013. szeptember 1-jével a 9. 

évfolyamoktól felmentő rendszerben bevezetésre.  
 
A helyi tanterv elkészítésnél a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó által készített helyi tantervi 

ajánlásait vettük át és azt igazítottuk iskolánk fent megnevezett osztályaihoz.  

 
Bevezetés 

 
Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értel-

mezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 

szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszko-

dik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismerete-

ket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelv-

használónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  
 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  
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Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 

az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során re-

ceptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerül-

hetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremt-

hetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az auto-

nóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-

lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-

teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége 

önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtanköny-

vek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségletei-

nek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 

lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 

módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és 

alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a 

világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, 

amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkom-

petencia.  

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 
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o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, di-

alektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inter-

akció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezé-

sére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat ab-

ban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fon-

tos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kap-

csolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problé-

máját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel össz-

hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja 

a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák fel-

használásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-

latra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáfé-

rést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  
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A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítá-

sára: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-

működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának fel-

ismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek a középiskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy 

motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban 

pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hang-

súlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelé-

sére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanu-

lónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz 

való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANTERV ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK  

                                                           ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK  
 

Szakképesítéssel rendelkező nyelvtanár, aki rendszeresen figyelemmel követi a tantárgya módszertani 

újdonságait, és beépíti ezeket a mindennapi tanítási gyakorlatába. 

A nyelvtanításban a kommunikatív készségfejlesztés (és nem az ismeretátadás) áll a tanítás középpont-

jában, melyek megkövetelik a változatos tanulói tevékenységformák következetes alkalmazását. Szük-

séges, hogy a nyelvet tanító pedagógus gazdag és korszerű módszertani apparátussal rendelkezzen (pl. 

egyéni, páros és csoportmunka, projektmunka, kiegészítő eszközök alkalmazása). 

A hatékony nyelvtanulás legfontosabb személyi feltétele a kis csoportlétszám, az osztott csoport, mert 

így mindenkivel kiegyensúlyozottan tud foglalkozni a nyelvtanár, képes irányítani az egyéni vagy pár-

munkát, és összehangolni a néhány fős csoportok tevékenységét a csoportmunka során. 

A legfontosabb tárgyi feltételt a tanterem célszerű berendezése biztosíthatja. Célszerű a nyelvórákat 

olyan tanteremben tartani, ahol  mozgatható asztalok vagy padok, illetve székek állnak rendelkezésre. 

Ez a kommunikációt elősegítő ülésrend kialakításához szükséges. Legyen lehetőség az órán elkészített 

tárgyak (pl. képek) és szemléltetőeszközök elhelyezésére. 

Legyen a teremben lehetőleg CD- és/vagy DVD lejátszó, interaktív tábla. Legyen minden tanulónak 

hozzáférhető helyen külön felszerelése a manipulatív tevékenységekhez: olló, ragasztó, filctollak stb.  

 

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 
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Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, és akkor jó, ha a 

tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni vele. Lényeges szempont lehet a kiválasztás-

ban, hogy a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló  esetenként 

speciális   igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

 

 

IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 

 

A NAT lehetővé teszi az élő idegen nyelv magasabb szintű  oktatását is a helyi tantervben 

meghatározott, a kerettantervben előírt minimum 3 óránál magasabb óraszámban, hogy a tanu-

lók igényeik szerint emelt szintű érettségi vizsgát is tehessenek. 
 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 
0. évf -

nyk 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Német, 2. idegen nyelv 6 3 3 5 5 

hetek 

száma 

36 
36 36 36 

32 

éves 

óraszám 

216 
108 108 180 

160 

KER  

szint 
A1-A2 A2+ B1- B1 B2 

 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 49.pont137§ rendelkezik a NYEK osztály nyelvi szintjéről a 

második idegen nyelv esetében is (3. bekezdés) „Az iskolának a második idegen nyelvből a nyelvi elő-

készítő évfolyamot követő, a 9–12. évfolyamokon folyó nevelési-oktatási szakaszban az oktatás fel-

tételeit oly módon kell biztosítania, hogy a képzést nyelvi előkészítő 

évfolyamon kezdő tanulók legalább ötven százaléka a tanulmányok befejezéséig vagy a KER szerinti 

B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgát, vagy a KER szerinti B2 szintű idegennyelvtudásnak megfe-

lelő emelt szintű érettségi vizsgát tegyen.” 
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A minimálisan elérendő szintek a következők: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. évfolyam 12. évfolyam 

NYEK máso-

dik  idegen 

nyelv 

B1 mínusz B2 
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0. (9. Nyk) évfolyam 

Az öt évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Van-

nak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába jártak, és olyanok 

is vannak, akik a kötelező óraszámban tanulták a nyelvet három évig és olyanok is, akik nem tanultak 

nyelvet. Ugyanakkor olyan életkorba lépnek, amikor jelentősen felgyorsulhat a nyelvtanulás sebessége. 

Éppen ezért nagyon fontos, hogy az elkövetkező öt év tanulmányai szilárd alapokra épüljenek. Ha az 

iskola lehetőségei megengedik, hogy több csoportot indítsanak egy nyelvből, akkor a különböző szintű 

tudással érkező tanulókat különböző tanulócsoportokba érdemes osztani. Mindenképpen fontos azonban 

egy alapozó, szintre hozó szakasz beiktatása, hiszen az új környezet, az új tanulócsoport, valamint a 

tanulók nyelvi készségei terén mutatkozó különbségek okán beépített átmeneti szakaszra fordított idő 

bőven megtérül a későbbiekben. Megóvja a gyerekeket a felesleges kudarcoktól, erősíti biztonságérze-

tüket, önbizalmukat, és döntő lehet a nyelvtanulás motivációjának alakulásában. Egy ilyen alapozó sza-

kasz arra is jó lehetőség, hogy a fejlettebb nyelvtudással rendelkező tanulók segítsék társaikat a felzár-

kózásban. Differenciált, személyre szabott feladatokkal oldható meg, hogy a magasabb szintű nyelvtu-

dással rendelkező is szembesüljenek olyan kihívásokkal, amelyek elengedhetetlenek a motiváció fenn-

tartásában, és a felzárkózóknak sem kell megoldhatatlan  nehézségekkel küzdeniük. 

Ezen az évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi 

kommunikatív kompetenciájának továbbfejlesztése a 0. (9.Nyk) évfolyam végére elérendő A2 

KER szintre. Ez szoros kölcsönhatásban történik az adott életkori szakaszra megfogalmazott nevelési 

célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével, elsősorban az anyanyelvi kommunikáció, a szociális 

kompetencia, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, valamint a hatékony, önálló tanu-

lás területén. Egyre nagyobb szerepet kap a digitális kompetencia. A tanulás tartalmai révén további 

kapcsolódási pontok alakulnak ki a természettudományos és a technikai kompetenciával, a munkafor-

mák révén pedig a kezdeményezőképesség is fejlődik. 

A nyelvi készségek fejlesztése komplex módon történik, úgy, ahogy azok a valós 

kommunikációs helyzetekben természetes módon összekapcsolódnak. A tanulók egyre több 

autentikus szövegfajtával ismerkednek meg, bővül a szókincsük, szélesedik nyelvtani 

ismereteik köre, egyre magabiztosabban tudják megvalósítani beszédszándékaikat. Amellett, 

hogy az új nyelvtani szerkezetekkel a korábbi fejlesztési szakaszokhoz hasonlóan továbbra is 

kontextusba ágyazva ismerkednek meg, egyre többen és egyre jobban érdeklődnek a nyelvben 

előforduló szabályszerűségek és az anyanyelvhez hasonló vagy attól eltérő nyelvtani 

jelenségek iránt. A helyes nyelvhasználatban segíthetik őket azok a nyelvtani szabályok, 

amelyeket maguk fedeznek fel és fogalmaznak meg. Ugyancsak hathatós segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 

alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, önálló 

javításában. A helyes nyelvhasználat elsajátításában változatlanul nagy szerepe van a nyelvi 

input minőségének és mennyiségének, valamint a tanulói megnyilatkozások esetében a pozitív tanári 

visszajelzésnek. 

A  nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása szempontjából meghatározó jelentősége van a témák 

gondos megválasztásának és annak, hogy a tanulók kívánságára időről-időre olyan témák is 

feldolgozásra kerüljenek, amelyek aktuálisan érdeklik, foglalkoztatják őket. A tanulási kedvet 

fokozza, ha a tanulók változatos munkaformák, értelmes tevékenységek és érdekes, kihívást 

jelentő feladatok keretében fejleszthetik nyelvtudásukat. 

Ebben a fejlesztési szakaszban tovább bővül a megismert és alkalmazott nyelvtanulási 

stratégiáknak a köre. Ezek fokozatos elsajátítása lehetővé teszi, hogy a tanulók az iskolán 

kívül is egyre inkább hasznosítsák, fejlesszék nyelvtudásukat. Ugyancsak segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek 
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alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló 

javításában. 

 

A1-es fejlesztési ciklus 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek. A tanuló már meg-

ért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az 

anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvé-

ben is használatosak. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni az eleinte nonverbális 

eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetést, 

megérti a rövid, egyszerű tanári utasításokat; 

megérti az ismerős témákhoz kapcsolódó egy-

szerű közléseket és kérdéseket; 

képes az egyszerű, konkrét, mindennapi helyze-

tekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető for-

dulatokat kiszűrni. 

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonat-

kozó tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése jól érthető be-

szédkörnyezetben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szöve-

gek bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 

szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben az ismeretlen elemek jelentésé-

nek kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, 

a hallott szövegeket kísérő nonverbális elemek (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglej-

tés) felhasználása a szöveg megértéséhez. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid részle-

tek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek, motiváció. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű nyelvi eszközökkel, bő-

vülő szókinccsel és nonverbális elemekkel támo-

gatva kifejezni beszédszándékát; 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz 

fel, és egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a 

hozzá intézett kérdésekre; 

képes nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi pa-

nelekkel kommunikálni; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi nor-

mához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

 
 

 
F 

1 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz for-

dul, és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A tanulóhoz intézett gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, kérdések és utasítások megér-

tése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosí-

tással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (pl. bemutatkozás, bemutatás, va-

lamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások 

hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanu-

lóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 
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A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélge-

tések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, fi-

gyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének korlátozott mértékű alkal-

mazása, szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid társalgás, rövid tranz-

akciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán illetve 

különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek, motiváció. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes saját magához és közvetlen kör-

nyezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, 

begyakorolt fordulatokkal röviden megnyilat-

kozni; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja 

be;  

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához 

közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) szó-

beli bemutatása. 
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Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerke-

zetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, 

ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témakifej-

tés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos bemuta-

tása. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek, motiváció.  

A tanuló jártas a különböző szövegfajták olva-

sásában anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

 

 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési cél-

jai 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, 

szavakat és mondatokat egyszerű szövegekben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírá-

sok fő gondolatait, az ismerős szavak, esetleg 

képek segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, 

egyszerű autentikus szöveg lényegét, kiszűr a 

szövegből néhány alapvető információt. 

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű for-

dulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 
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Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető for-

dulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szöve-

gekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg 

megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, reklámok, pla-

kátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szö-

veges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egy-

szerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett tapaszta-

latok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik 

ismerete.  

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes ismert témákról rövid, egyszerű 

mondatokat írni; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre válaszol;  

tud minta alapján néhány közismert műfajban 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt 

érdeklő, ismert témákról. 

  

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (pl. hol 

lakik és mit csinál a tanuló vagy mások). 
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Adatok kérése és megadása írásban (pl. számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, élet-

kor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (pl. címzés, a kommuni-

káció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, kép-

aláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internetes profilok, üzenetek, in-

ternetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

 C D 

1 
A fejlesztés várt eredményei az A1 

fejlesztési ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős 

szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a szemé-

lyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előfor-

duló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal kommunikálni, személyes adatokra 

vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kö-

tődő, ismert témákról röviden, önállóan beszélni egy-

szerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat és az egyszerű szö-

vegek egyszerű mondatait. Megérti az egyszerű leírá-

sok, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős 

szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egy-

szerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, is-

mert témákról. 
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Az A2-es fejlesztési ciklus 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és 

alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, csa-

ládjára vagy a közvetlen környezetében előfor-

duló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyako-

ribb fordulatokat, ha közvetlen, személyes dol-

gokról van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű megnyilatko-

zások, szóbeli közlések lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő alap-

vető stratégiát alkalmaz.  

 

 

 C 

 

A fejlesztés tartalma  

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott cél-

nyelvi óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka meg-

szervezése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (pl. alapvető személyes 

és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid 

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk 

megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés se-

gítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata 

esetén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 

A tényközlő televíziós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megértése. 
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Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 

normának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szü-

neteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szö-

vegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg 

megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatá-

sára. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: üzenetek, útbaigazítás, közle-

mények, párbeszédek a médiából (pl. időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, kisfilmek, rajz- 

és animációs filmek, történetek, versek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi esz-

közökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kom-

munikál.  

Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel 

és válaszol meg. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét 

igénylő feladatokban számára ismert témákról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt be-

szédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni kiszá-

mítható, mindennapi helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős 

témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több kompen-

zációs stratégiát, hogy megértesse magát, illetve 

megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi nor-

mához közelítő kiejtésre, intonációra és beszéd-

tempóra. 

  

 F 
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1 

A fejlesztés tartalma  

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (pl. utazás, útbaigazítás, szállás, 

étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (pl. barátok meghívása, programok szervezése, 

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés kifejezése, érdeklődés mások véleménye 

iránt, egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításá-

hoz elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok össze-

kapcsolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányá-

ban. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: szerepjátékok, társasjátékok, 

dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós és informális 

párbeszédek. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét egy-

szerű fordulatokkal és mondatokkal. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű be-

szédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél 

saját magáról és közvetlen környezetéről;  

képes megértetni magát a szintnek megfelelő té-

makörökben; 

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához kö-

zelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 
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 I 

1 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, na-

pirend és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyze-

tekben egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid történetek, témakifejtés, 

képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos előadás vagy prezentáció, 

projekt bemutatása. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üze-

netek, útleírások fő gondolatait. 

Alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben.  

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a 

hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megérté-

sében. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben fon-

tos információkat, egyszerű, ismerős témákról írt 

autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a 

fontos információkat egyszerű magánlevelekből, 

e-mailekből és rövid eseményeket leíró szövegek-

ből. 
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 L 

1 

A fejlesztés tartalma  

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi 

szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-

mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető stratégiák használata a szövegértéshez, például a nemzetközi és a más nyelven tanult sza-

vak, a várható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcso-

latokra utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, plakátok, nyomtat-

ványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetrendek, egyszerű biz-

tonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus magánlevelek, in-

ternetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi 

szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert 

műfajban nagyon egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a közvet-

len környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja 

egyszerű interakciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait 

egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban írásban kifejezni; 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és rö-

vid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert 

témákról. 
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 O 

1 

A fejlesztés tartalma  

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek lemásolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése ál-

landósult kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. internetes fó-

rumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (pl. köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy prog-

ramegyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (pl. megszólítás, elköszö-

nés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, 

üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes bejegy-

zések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, dal-

szövegek, jelenetek. 

 

 

 

 A B 

1 
A fejlesztés várt eredményei az A2 fejlesztési 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből ki-

szűrni a lényeget és néhány konkrét információt. 
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Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, 

képes feltenni és megválaszolni kérdéseket kiszá-

mítható, mindennapi helyzetekben, képes gondo-

latokat és információt cserélni ismerős témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő 

beszéd létrehozására egyszerű, begyakorolt mon-

datszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szó-

kincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, 

megtalál információkat egyszerű szövegekben, 

különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöve-

get ír hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján. 

 

Nyelvi előkészítő évfolyam - 0. (9.Nyk) évfolyam 

 

Témakörök -  nyelvi előkészítő évfolyam - 0. (9.Nyk) évfolyam 

Óraszám: 216 óra / év, 6 óra / hét 

 

1. Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személyének és környezetének bemutatása. 

Családi kapcsolatok. 

Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek. 

Háztartási munkák. 

   Kapcsolódási pontok: 

               Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

    Etika: önismeret 

2. Ember és társadalom  

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.  

Konfliktusok és kezelésük.  

            Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok 

3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke. 

Lakás, lakókörnyezet bemutatása  

Álomlakás, lakótárskeresés 
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Berendezési tárgyak elhelyezése, a lakás átrendezése 

Tájékozódás a városban. 

Útbaigazítás, tájékozódás a térképen. 

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés.  

Időjárás, évszakok. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én városom. 

Biológia-egészségtan: az időjárás tényezői. 

Földrajz: településtípusok. 

4. Az iskola 

Tantárgyak..  

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. 

Az ismeretszerzés különböző módjai.  

Tanórai tevékenységek.  

Iskolai élet. 

         Kapcsolódási pontok: 

        Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

        élethosszig tartó tanulás. 

5. A munka világa 

Foglalkozások.  

Diákmunka.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6. Életmód 

Ételek, kedvenc ételek.  

Élelmiszerek, ételek, ételkülönlegességek, étkezési szokások nálunk és a célországokban. 

Életünk és a stressz: szabadidős stressz. 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Napirend, napszakok. 

Szabadidős elfoglaltságok. 

Sport és sportágak. 

Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német városok, tartományok nevezetességei.) 

Hobbik. 
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Internet 

Számítógépes tevékenységek 

 

            Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 

 

8. Utazás, Turizmus 

Kempingezés, kellékek, szolgáltatások a kempingben 

Szobatípusok, szobafoglalás 

Szállástípusok, tevékenységek, szolgáltatások 

Szálloda leírása 

Nyaralás, nyaralási preferenciák 

Nyaralási élmények 

Vakációs tervek, vágyak 

Beszámoló a szünidőről  

Menetjegyvásárlás, információkérés 

Berlin, Németország, Magyarország nevezetességei. 

 

 Kapcsolódási pontok:  

            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

 

9. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás, szolgáltatások.  

Zsebpénz. 

Ruhák, ruhavásárlás, ruhák jellemzése, műszaki és egyéb cikkek. 

Fogyasztás, reklámok.  

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: zsebpénz. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 
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1. Személyes vonatkozások, család 22 

2. Ember és társadalom 20 

3.Környezetünk  25 

4.Az iskola 20 

5.A munka világa 16 

6.Életmód 22 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 25 

8.Utazás,turizmus 25 

9. Gazdaság és pénzügyek 20 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

21 

Összesen: 216 

 

 

 

Fogalomkörök – a nyelvi előkészítő évfolyamon - 0. évfolyam (9.Nyk) 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 jelenidejűség Präsens  Ich bin heute zu Hause. Die Sonne 

scheint schön. 

  Präsens mit Vokal-

wechsel  

trennbare Verben 

Der Zug fährt gleich ab. 

 

Er liest das Buch vor. 
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 múltidejűség (1) Präteritum 

(szabályos és rend-

hagyó igék) 

Perfekt (sein/haben) 

Er machte einen Fehler. Ich ging in 

die Schule. 

Ich habe ein Eis gegessen. 

Er ist nach Hause gefahren. 

 

 

Jövőidejűség Futur mit werden Ich werde einen Kochkurs besu-

chen. 

 személytelenség es, man Es regnet. Man spricht hier 

deutsch. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  haben Hast du ein Auto? 

  Possessivpronomen 

(mein, dein) 

Das ist meine Familie. 

  Genitiv mit von, -s Peters Vater besucht uns heute. 

Wer ist dieser Mann?- Der Vater 

von Peter! 

Térbeli viszonyok    

 irányok, helymeg-

határozás  

 hier, dort, links, rechts 

oben, unten, hinten… 

Mein Schreibtisch steht links. 

  in(A/D) Er geht ins Kino. Er war im Kino. 

Időbeli viszonyok    

 gyakoriság Wie oft? 

selten, manchmal, oft, 

immer, nie 

einmal, zweimal 

 

Ich spiele oft mit Peter. 

Ich mache Gymnastik zweimal am 

Tag. 

Ich gehe wöchentlich zweimal 

schwimmen. 

 

 

időpont in, um, am, wann? 

diese/dieses/diesen 

im Winter, um 8 Uhr, am Freitag 

Diesen Montag geht es nicht. 

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 számok  eins, zwei, hundert 

 határozott mennyi-

ség 

 eine Portion Pommes 
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határozatlan meny-

nyiség 

alles, viel, wenig, 

nichts, mehr-mehrere 

 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. Ich brauche mehr Geld/meh-

rere Bücher. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

  Wie? Ich bin zufrieden. Das finde ich 

prima. 

Modalitás 

 

 

 

 mögen, möchte 

können, wollen 

 

Ich mag es nicht.  

Ich möchte ein Eis. 

Er kann nicht schwimmen. 

Ich will nach Hause gehen. 

 felszólítás  Komm morgen wieder! Spielt Ten-

nis! 

Nehmen Sie bitte Platz!  Gehen wir 

jetzt! 

Esetviszonyok 

 

   

 

 

 Nominativ,  Akkusativ 

Dativ   

  

Präpositionen mit dem 

Akkusativ (für) 

Präpositionen mit dem 

Dativ ( mit) 

Er zeichnet Bilder. Grete fragt uns, 

nicht ihn. 

Er gibt seinem Freund die Karte. 

 Ich brauche das Zimmer für einen 

Tag. 

 

Ich komme mit meiner Freundin 

Logikai viszonyok 

 

kérdőszók 

 

Was? Wer? Wo? 

Wann? Wohin? Wo-

her? Wieviel?  

Wer ist der Mann dort? 

Woher kommen Sie? 

Wohin fährst du? 

Szövegösszetartó 

eszközök 

 

 

 

Kötőszók 

Névmások (Nomi-

nativ, Akkusativ, 

Dativ) 

und/oder/aber/denn 

das, ich, mich, mein, 

mir, dir  

dieser/diese/dieses 

 

Ich bin Arzt und wohne in Berlin. 

Er lebt in Ungarn, aber er spricht 

kein Ungarisch. 

Ich zeige dir ein Foto. 

Dieser Mann ist mein Freund. 

 

 Tagadás  Nicht, nein, kein 
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9–10. évfolyam 

 

Az idegen nyelvek tanításába a tantárgy jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nem-

zeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók idegen 

nyelvi tudása lehetővé teszi, hogy a körülöttük lévő világról idegen nyelven is szerezzenek információt, 

és ezzel a lehetőséggel már tudatosan éljenek. A különböző célok és tartalmak idegen nyelvi fejleszté-

sében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pontok. Ebben a képzési 

szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó 

témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy az idegen nyelv kulcs-

kompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a szakmai pályafutás során 

is az eligazodásban és a boldogulásban. 

A NYEK osztály második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanu-

lóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála harmadik szintjére, azaz a B1 mínusz tudásszintre, 

ami az önálló nyelvhasználat első szintje.  

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantár-

gyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. 

Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat 

az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe 

kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a 

kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó 

órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajel-

zések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent 

számukra, ha gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, si-

keres próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megjelenhetnek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgo-

zásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

 

9.évfolyam 

 

Témakörök a 9. évfolyamon 

Óraszám: 108 óra / év, 3 óra / hét 

 

Ezen az évfolyamon jelentősen bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerked-

nek meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 
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1. Személyes vonatkozások, család  

Személyes tervek. 

Családtagok életének fontos állomásai. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, háztartási munkák. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás.  

Etika: gyermekkor, ifjúság, felnőttkor, öregkor, családi élet. 

2. Ember és társadalom  

Emberek belső jellemzése. 

Kapcsolat generációk között. 

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás Női és férfi szerepek.  

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, szokások más országokban. 

          Kapcsolódási pontok: 

         Etika: társas kapcsolatok, előítélet, tolerancia, bizalom, együttérzés 

3. Környezetünk 

Lakótársak.  

Különböző lakások a világban, berendezések, szokások más országokban. 

A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai. 

 Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; hon- és népismeret: lakóhely és környék ha-

gyományai, az én falum, az én városom.. 

4. Az iskola 

Egy iskola bemutatása. 

Iskolatípusok bemutatása, összehasonlítása.  

Osztályzás, előnyei, hátrányai. 

Külföldi és hazai iskola közti különbségek.  

Az internet szerepe a tanulásban.  

Tanulás külföldön, nyelvtanulás. 

Az álomiskola bemutatása. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi, és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái,  

élethosszig tartó tanulás. 

Informatika: digitális tudás 

5. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 
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Foglalkozások. 

Állásinterjú. 

Női ill. férfi foglalkozások. 

Álláshirdetések. 

Diákmunka. 

Álláspályázat.  

Motivációs levél. 

Pályaválasztás. 

Beszámoló munkatapasztalatokról. 

Munkakör leírása, jellemzése. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: pályaorientáció és munka. 

6. Életmód 

Háztartási munkák.  

Magyar ételkülönlegességek. 

Testrészek.  

Betegségek, balesetek.  

Tünetek, panaszok, fájdalmak. 

Orvosi vizsgálat. 

Kórház. 

A nevetés mint gyógyszer. 

Kórházi tevékenységek.  

Beszámolás eseményekről. 

Egészséges életmód. 

Étkezési - és életmódszokások. 

             Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: testi és lelki egészség, egészséges ételek. 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód 

  

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók, nevezetességek, múzeum. 

Házibuli. 

Kapcsolódási pontok: 

           Földrajz: más népek kultúrái. 
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8. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, járművek, a kerékpáros közlekedés.  

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás repülőgéppel, repülőtéren. 

Jegyvásárlás. 

Német városok nevezetességei ( pl. Potzdam) 

Útbaigazítás, tájékozódás az utcán , út az iskolába. 

Jogosítványszerzés. 

Közlekedési dugóban. 

Utazási előkészületek. 

Közlekedési eszközök előnyei és hátrányai.  

 

            Kapcsolódási pontok: 

            Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek  

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

9. Tudomány és technika 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

Számítógépes tevékenységek. 

Az internet szerepe a tanulásban és a munkában. 

Kapcsolódási pontok: 

Informatika: számítógépen keresztül való tanulás infokommunikációs eszközök előnyeinek és 

kockázatainak megismerése 

10. Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (menetjegy), pénzváltás. 

               Kapcsolódási pontok: 

              Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 10 

2. Ember és társadalom 10 

3.Környezetünk  10 

4.Az iskola 10 

5.A munka világa 8 

6.Életmód 10 
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7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 10 

8.Utazás, turizmus 10 

9.Tudomány és technika 10 

10. Gazdaság és pénzügyek 10 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 

 

 

 

 

Fogalomkörök  a 9. évfolyamon 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 igepárok liegen/legen, ste-

hen/stellen 

Das Buch liegt nicht hier. 

Ich lege das Buch auf den Tisch. 

 múltidejűség (2) Modalverben im Präte-

ritum (konnte, wollte, 

musste, durfte) 

Er konnte uns nicht helfen. 

  sich-Verben Ich freue mich. Er duscht sich. 

Birtoklás kifeje-

zése 

   

  gehören + D. (<>gehö-

ren zu) 

Dieses Fahrrad gehört mir. 

(Zur Wohnung gehört eine Ga-

rage.) 
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Térbeli viszonyok    

  auf, vor, hinter, neben 

(A/D) 

Ich lege das Heft auf den Tisch. 

Er steht neben dem Bett. 

  Präpositionen mit dem 

Akkusativ (über, 

durch) 

Sie spazieren durch den Park. 

Er geht über die Brücke. 

Időbeli viszonyok    

  voriges/nächstes  

 

gegen 

 

monatlich/wöchentlich 

Voriges Jahr fuhren wir nach Ber-

lin.  

Er wird gegen acht nach Hause 

kommen. 

Ich habe zwei Stunden wöchent-

lich. 

 időtartam Wie lange?  

von … bis 

seit 

dátum 

Ich war von 5 bis 6 in der Kondito-

rei. Seit vier Jahren wohne ich in 

dieser Stadt. 

am vierten Oktober 

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 sorszámok erst, viert Gehen Sie die erste Straße links. 

 határozatlan meny-

nyiség 

Viel/wenig <>viele, 

wenige 

Ich lerne viel, und ich habe wenig 

Zeit. 

Viele meinen, es stimmt nicht! 

  Was für ein? Welcher? 

(Adjektivdeklination) 

Das ist eine leichte Aufgabe. 

Ich finde den roten Rock modisch. 

Sie hat einen reichen Mann gehei-

ratet. 

 Hasonlítás 

fokozás 

so…, wie 

als 

Er ist nicht so gross, wie mein Bru-

der. 

Dieses Auto fährt schneller als ein 

Zug. 

Sie ist am schönsten. 

Minőségi viszo-

nyok 
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  Was für ein?/Welcher? 

Adjektivdeklination 

Was für ein Film ist das? 

Das ist ein deutscher Krimi. 

Welchen Film willst du sehen? – 

Den deutschen Krimi. 

Modalitás    

 

 

 dürfen Dürfen wir hier spielen? 

 Feltételes mód wäre/hätte, würde 

könnte/müsste 

Ich wäre lieber zu Hause. 

Er hätte gern ein Auto. 

Könntest du mir helfen? 

Esetviszonyok    

 

 

 

 Dativ (2) 

 

Genitiv 

 

Prapositionen mit dem 

Akkusativ (entlang) 

Keinem Gast gefällt dieses Ange-

bot. 

Die Tür des Zimmers führt in den 

Garten. 

Gegen Sie hier den Fluß entlang. 

Logikai viszonyok    

 

 

 

 

alárendelések Kausalsatz 

Objektsatz 

 

Wir sind müde, weil wir heute sehr 

viel gelernt haben. 

Ich weiß (nicht) dass (ob) dir das 

schon klar ist. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

   

 Kötőszók  

 

trotzdem, weil,  

 

dass, ob 

 

 

kettős kötőszók (ent-

weder-oder, weder-

noch, sowohl-als auch) 

Er ist krank, trotzdem geht er ar-

beiten. Er ist böse, weil  es immer 

regnet. Er meint, daß es nicht 

stimmt. Er fragt, ob es stimmt. 

Er hat weder eine Frau noch ein 

Tier. 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 
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Az A2+  fejlesztési ciklus 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset és bizo-

nyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-

rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-

veinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-

lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

Az egyszerű, mindennapi társalgásban elhangzó álláspontok lényegének megértése.  

Az ismerős témájú, egyszerűen és világosan megfogalmazott, rövid köznyelvi stílusú beszéd vagy elő-

adás főbb pontjainak megértése. 

Egyszerű műszaki információk megértése. 

Részletes, összetett útbaigazítás követése. 

Telefonbeszélgetésekben elhangzó alapvető információk megértése. 

Az ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerű nyelvezetű hangfelvételek lé-

nyegének megértése. 

A hangzó szövegben az okot, magyarázatot, következményt vagy ellentétet előrejelző szavak felisme-

rése. 

Szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az ismeretlen szavak kikövet-

keztetése a szövegösszefüggésből, a várható vagy megjósolt információk keresése, szükség esetén ösz-

szefoglalás, visszakérdezés, ismétlés, magyarázat kérése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Információk, instrukciók, üzenetek, útbaigazítás, hírek a televízióban és a rádióban, rövid interjúk, rek-

lámok, dalok, videók. 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 
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Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál az isko-

lával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Rövid beszélgetésekben vesz részt. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-

könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén - időnként szavak, fordulatok ismétlését vagy magya-

rázatát kérve. 

Érzelmek egyszerű kifejezése és reagálás mások érzelmeire (pl. tetszés, nemtetszés, meglepetés, bol-

dogság, szomorúság, érdeklődés és közömbösség). 

Mindennapi problémák felvetése, megvitatása, választási lehetőségek összevetése (pl. mit csináljanak, 

hova menjenek, melyiket válasszam, stb.). 

Érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, véleménycsere.  

Történetek követése, véleménynyilvánítás és érdeklődés további részletekről.  

Úti előkészületek és utazás során felmerülő feladatok megoldása (pl. közlekedési információk beszer-

zése, szállásfoglalás, programegyeztetés, reakciók kifejezése). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése kevésbé begyakorolt helyzetekben is (pl. boltban, pos-

tán, bankban). 

Egyszerű utasítások adása, követése és kérése, udvarias kérés. 

Egyszerű, tényszerű információ megszerzése és továbbadása. 

Felkészülésen alapuló interjú, az információk ellenőrzése, megerősítése időnként segítség igénybevéte-

lével. 

Előre elkészített kérdőív alapján strukturált interjú készítése.  

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel a célnyelven. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

A beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, a félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének rugalmas alkalmazása és reagálás azokra. 

A fontosabb udvariassági szabályok, szokások ismerete és alkalmazása. 
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A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megbeszéléséhez 

elegendő szókincs rugalmas alkalmazása, körülírás. 

Az elemi szókincs viszonylag magabiztos és általában helyes alkalmazása. 

Az idegen nyelvi normának megfelelő, az anyanyelvi hatások kiküszöbölésére törekvő nyelvhasználat 

ismerős kontextusokban. 

A szövegszervezés eszközeinek egyre tudatosabb használata. 

A gondolatok, problémák viszonylag pontos kifejezése. 

Érthető, egyre kevesebb félreértésre okot adó kiejtés, intonáció.  

Részvétel a szóbeliség jegyeit viselő digitális kommunikációban: fórum, chat, Skype. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés; tranzakciós és informális párbeszédek, utasítások, in-

terjúk, viták. 

 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más emberekről, 

lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önkifejezés begyakorolt szerkezetekkel a szintnek megfelelő témakörökben. 

A folyamatoshoz közelítő, érthető beszéd, a mondanivaló nyelvtani és szókincs-

beli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének kifejtése megközelítő pontossággal.  

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési körnek megfelelő témák lényegének folyamatoshoz közelítő kifejtése a gondolatok 

többnyire lineáris összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének folyamatoshoz közelítő összefoglalása a gondolatok többnyire 

lineáris összekapcsolásával. 

Egyszerű élménybeszámoló az érzések és reakciók vázlatos bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek egyszerű bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének vázlatos összefoglalása. 

Történet elmondása. 

Vélemény, tervek és cselekedetek rövid és egyszerű magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témáról. 
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Részvétel előre megírt, ismerős témájú csoportos előadásban.  

A begyakorolt nyelvi eszközök megbízható használata, ezek átrendezése, bővítése ismerős helyzetek-

ben a mondanivaló kifejezésére. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközeinek használata. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a kommunikáció megszakadása esetén más stratégia alkalmazá-

sával a mondanivaló újrakezdése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, mondókák, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a szövegfajták 

sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, ismerős 

témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hétköznapi nyelven írt, érdeklődési körhez kapcsolódó, lényegre törő autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegek megértése. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése. 

A fejlesztés tartalma 

Az adott helyzetben fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, esetleg kismértékben 

szerkesztett, világos tartalmú és szerkezetű, hétköznapi nyelven írott szövegekben. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kiszűrése hosszabb szövegekből is. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a lényeges következtetések felismerése világosan írt érvelő 

szövegekben. 

Érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése a köznyelven írt szövegekben. 

Mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek, e-mailek megértése. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Az egyszerű szövegfajták szövegfelépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés so-

rán. 

A mondat megértett részei és a szövegösszefüggés alapján az ismeretlen szavak jelentésének kikövet-

keztetése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, 

prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, 

beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egy-

szerű irodalmi szövegek, dalszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek közvetlen 

szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét információkra vonatkoz-

nak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt mondatso-

rokban fejezi ki írásban. 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta alapján az őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű, rövid, összefüggő szövegek fogalmazása ismert, hétköznapi témákról. 

Írásbeli beszámoló eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és 

véleményről. Írásbeli interakció elkezdése, fenntartása és befejezése. 

Jegyzetet készítése olvasott és hallott köznyelvi szövegből, illetve saját ötletről. 

Minták alapján több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása 

a műfaj főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű szöveg írása a tanuló érdeklődési köréhez tartozó, ismerős témákról, rövid, különálló elemek 

lineáris összekapcsolásával. 

Beszámoló írása élményekről, eseményekről (pl. utazás).  

Egyszerűbb cselekvéssor, történet leírása összefüggő szövegben. 

Érzések, gondolatok és reakciók rövid leírása; rövid vélemény írása indoklással. 

Egyszerű információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak).  

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése; online ügyintézés. 

Életrajz írása. 

Lényegre koncentráló leírás készítése. 

Tényszerű információk összefoglalása. 
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Egyszerű, világos köznyelvet használó előadás fő pontjainak lejegyzése; saját ötlethez jegyzet készítése. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Egyszerű, tagolt írásmű létrehozása: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Egyszerű írásbeli műfajok alapvető szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben / e-mailben meg-

szólítás, záró formula); a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és helyesírási 

sajátosság alkalmazása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak megjelenítése a fogalmazásban. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; 

poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutat-

kozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mail-ek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzé-

sek; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mail-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek, versek; rapek; rigmusok; dalszövegek, rövid jelenetek, paró-

diák. 

 

10.évfolyam 

 

Témakörök a 10. évfolyamon 

Óraszám: 108 óra/év, 3 óra/hét 

A már előfordult témák kapcsolódási pontjait ld. az előző évfolyamoknál. 

 

Ezen az évfolyamon tovább bővül a tanulók szókincse és változatos nyelvi szerkezetekkel ismerkednek 

meg. Képesek hosszabb lélegzetű önálló szövegeket létrehozni szóban és írásban. 

 

1. Ember és társadalom  

Családi ünnepek, ünnepek itthon és a nagyvilágban. 

Nemzeti ünnepek hazánkban és a német nyelvterületen, ünnepek, a karácsonyi és szilveszteri hagyomá-

nyok. 
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Ünnepi szokások, az ünnepek előkészítése. 

Fesztiválok. 

Tájékoztatás kulturális eseményekről, szolgáltatásokról. 

 

2. Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

A városi és a falusi élet előnyei és hátrányai, tevékenységek a tanyán. 

Élethelyzetek szembeállítása. 

Állattartás a lakóházban, az állatok gondozása, virtuális állattartás. 

Időjárási viszonyok, időjárási jelenségek jellemzése. 

Időjárás, évszakok. 

 

 

3. Az iskola 

Nyelvtanulás külföldön, utazási előkészületek. 

Tippek a nyelvtanuláshoz. 

Iskolai hagyományok. 

 

4. A munka világa 

Nyári munkavállalás. 

Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Női ill. férfi foglalkozások. 

Álláshirdetések. 

Diákmunka. 

Álláspályázat.  

Motivációs levél. 

Pályaválasztás. 

Beszámoló munkatapasztalatokról. 

Munkakör leírása, jellemzése. 

 

5. Életmód 
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Betegségek, baleset, sérülések.  

Orvosi vizsgálat - gyógykezelés (orvosnál).  

Testrészek. 

Tünetek, panaszok, fájdalmak. 

Kórház. 

A nevetés mint gyógyszer. 

Kórházi tevékenységek.  

Beszámolás eseményekről. 

Étkezési- és életmódszokások.  

Egészséges ill. egészségtelen életmód. 

            

6. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Számítógép, internet.  

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban.  

Sportágak, sporteszközök.  

Sportkarrierek. 

Sportolás, sportok, sporttevékenység. 

Szurkolás. 

Sportműsorok tv-ben. 

Női futball. 

Egy sportoló élete. 

Extrém sportok és sportolók. 

Rekordok és sportolók.  

    

7. Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok.  

Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás, ifjúsági szállás. 

Szállásfoglalás. 

Nyaralás, utazás a szülőkkel vagy nélkülük. 

 

8. Gazdaság és pénzügyek 
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Vásárlás (menetjegy), pénzváltás. 

A pénz mint fizetőeszköz, folyószámlanyitás a bankban. 

Tanácsok a vásárláshoz, vásárlás az interneten, a jövő áruháza. 

Szolgáltatások, háztartási gépek, használati utasítás. 

A háztartási eszközök használata. 

               Kapcsolódási pontok: 

              Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi ismeretek. 

 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 14 

2.Környezetünk  18 

3.Az iskola 14 

4.A munka világa 8 

5.Életmód 16 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 14 

8.Utazás, turizmus 14 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

10 

Összesen: 108 

 

 

Fogalomkörök  a 10. évfolyamon 

 



 

1720 

 

Cselekvés, tör-

ténés, létezés 

kifejezése 

   

 Szenvedő szerkezet  Passiv im Präsens, 

Präteritum, Perfekt 

 

 

Zustandspassiv 

Passiv mit Modalver-

ben 

Sie werden am Flughafen ab-

geholt. Es wurde schon längst 

erledigt. Sind die Gäste schon 

eingeladen worden? 

Das Fenster ist geöffnet. 

Das Auto kann nicht repariert 

werden. 

 Műveltetés lassen Sie lasen das Essen liefern. 

Modalitás    

 

 

Modalverben  sollen 

 

Du könntest/müsstest das viel 

schneller machen. 

 Feltételes mód sollte Wir sollten ihn anrufen. 

Logikai viszo-

nyok 

   

 

 

 

 Temporalsatz (als, 

wenn) 

 

Finalsatz (um+zu, da-

mit) 

zu + Infinitiv szerke-

zetek 

Wenn er zu Hause ist, sieht er 

immer nur fern. Als er jung 

war, fuhr er öfter ins Ausland.  

Sie steht früh auf, um für das 

Wochenende einzukaufen. 

Vergiss nicht, mich anzuru-

fen. 

Függő beszéd  jelen időben 

(Präsens) 

Sie sagte, dass sie heute ins 

Kino geht. 

Szöveg össze-

tartó elemek 

   

 Kötőszók obwohl, trotzdem 

 

 

Obwohl die Aufgabe schwer 

war, konnten viele sie richtig 

lösen. 

 

 Kölcsönös névmások (mit)einander Sie helfen einander. 
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 Relativsatz/Relativprono-

men 

der/dessen 

 

 

wer/wen/wem/wes-

sen 

wo 

Er ist der Mann, der gestern 

gekommen ist/dessen Auto 

gestohlen wurde. 

Ich weiß nicht, wer die Frau 

ist. 

 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

A B1-  fejlesztési ciklus 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A2+ 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban rendszeresen előforduló isme-

rős témákról. Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott ér-

veinek megértése két beszélő esetén. 

A legfontosabb információk megértése képekkel támogatott hangzó anyagok-

ban, amelyek az érdeklődési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszony-

lag lassan és érthetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű 

részinformációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás A2+ 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Boldogulás a mindennapi élet legtöbb nyelvi helyzetében spontán módon. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás, érzelmek kifejezése az érdeklődési 

körbe tartozó témákkal kapcsolatban. A leggyakoribb kommunikációs forgató-

könyvek ismerete, egyre kevesebb zökkenővel történő alkalmazásuk. 
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Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információmegadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 
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A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2+ 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és tartalmának 

megtervezése, és szükség esetén annak tudatos módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos 

kifejtése. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 
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Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, 

érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek 

bemutatása, versek, rapszövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás A2+ 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek 

gondolatmenete lényegének megértése. 

Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 



 

1725 

 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2 + 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, 

benyomásokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 



 

1726 

 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, 

ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelent, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; 

személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; 

tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, 



 

1727 

 

illetve tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort 

tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, 

rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden egyéb kulcskom-

petencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A gimnáziumi tanulmá-

nyok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot 

tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek köszönhetően pedig széles körű infor-

mációszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi évekre egységesen meghatározott témakörök-

höz megadott szempontok segítenek eligazodni abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek 

oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák 

a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel 

a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé 

teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk so-

rán egész életükön át. 

A NYEK osztály második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanu-

lóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek az emelt szintű érettségi 

vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfe-

lelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják 

azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában 

is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantár-

gyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 

utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, pl. 

a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, következményeket feltáró 

feladatokkal. 

 

 

 

11.évfolyam 

Témakörök a 11. évfolyamon  

Óraszám: 180 óra /év, 5 óra/hét 
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1. Személyes vonatkozások, család 

A családban betöltött szerepek. 

A szülő-gyerek kapcsolat, kapcsolat a testvérrel, nagyszülővel. 

Feszültségek a családban, generációs konfliktusok, ételek. 

Az élet stációi. 

Egy patchwork, ill. egy modern (mini)család működése. 

Nemi szerepek a családban, szerepcsere. 

 

2. Ember és társadalom  

Baráti kör.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Személyleírás, jellemvonások, barátságok, szerelem. 

Emberek külső és belső tulajdonságainak bemutatása. 

Nemi szerepek klisé-képei. 

Otthon maradni vagy elköltözni.  

A fiatalok értéknormái. 

Tendenciák. 

Ruhadarabok, öltözködési stílusok, márkatudatosság, ill. iskolai egyenruha. 

A német nyelvi országok kliséi. 

A német fiatalok idegen szemmel nézve. 

Egy német cserediák hazánkban, magyar hagyományok. 

 

 

3. Környezetünk 

Az otthon: vidék kontra város 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben.  

Időjárási viszonyok. 

Környezetszennyezés, ötletek az energiatakarékossághoz, környezetvédelmi akciók német iskolákban, 

az Alpok védelme. 

Környezetvédelmi projektekben való részvétel, ill. azok szervezése. 

Lakberendezési bútorok, tárgyak. 

Intelligens ház. 
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Az ideális város, a jövő városa. 

Egy város életminősége. 

Utópisztikus jövőkép, környezeti ártalmak. 

Egy év a környezetünkért. 

 

4. Az iskola 

Saját iskola bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka., Németországban egy tanév külföldiként. 

Iskolai hagyományok. 

Tanulási szokások. 

Ötletek a tanuláshoz. 

Készülés az érettségire, vizsgastressz, a magyar, ill. német/osztrák érettségi hagyományok. 

A pályaválasztás, tanulmányok, a felsőoktatási intézmények, foglalkozások, pályaképek. 

Élethosszig tartó tanulás. 

A német, ill. a magyar iskolarendszer. 

Az ideális tanár tulajdonságai. 

Az egyetemista hétköznapja, egyetemi szakok, pályaválasztás. 

 

 

5. A munka világa 

Nyári munkavállalás. Önéletrajz, állásinterjú. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák. 

Diákmunkák, foglalkozások, a munka jövője 

 

6. Életmód 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Extrém sportok. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

A fiatalok médiahasználata. 

Élet a médiával és anélkül. 

Televíziónézési szokások, filmek. 

Beszámoló a saját médiahasználatról. 
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Az egyes médiák előnyei és hátrányai, filmajánlás, történetek összefoglalása. 

 

8. Utazás, turizmus 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. Turisztikai célpontok Németországban.  

Osztálykirándulás. 

Közlekedés autóval, az autó részei. 

Szolgáltatások az autó körül, segítségkérés az autópályán. 

 

9. Gazdaság és pénzügyek 

Családi kassza: kiadások, bevételek. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank). 

Fogyasztás, reklámok. 

A fiatalok médiahasználata. 

Élet a médiával és anélkül. 

 

10. Tudomány és technika 

A computer részei, számítógépes tevékenységek. 

A  találmányok szerepe. 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1.Személyes vonatkozások, család 17 

2. Ember és társadalom 17 

3.Környezetünk  17 

4.Az iskola 17 

5.A munka világa 10 

6.Életmód 12 

7.Szabadidő, művelődés, szórakozás 18 

8.Utazás, turizmus 18 

9.Gazdaság és pénzügyek 18 

10.Tudomány és technika 18 

Szabadon felhasználható: 18 
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 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

 

Összesen: 180 

 

 

Fogalomkörök a 11. évfolyamon  

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 Műveltetés Lassen (Präsens, Präte-

ritum) 

Wir lassen / ließen unsere Nähma-

schine reparieren. 

 Szenvedő szerke-

zet 

Vorgangspassiv: 

Präsens,Präteritum, 

Perfekt 

 

Zustandspassiv: 

Präsens 

Sie werden am Flughafen abge-

holt. 

Der Text wurde lange übersetzt. 

Das Auto ist repariert worden. 

Die Tür ist geöffnet. 

 Passzív körülírása Sich lassen + Infinitiv Die Aufgabe lässt sich leicht lösen. 

 Régmúlt Plusquamperfekt Nachdem er den Text übersetzt 

hatte, stellte er den Computer ab. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Folyamatos mel-

léknévi igenév 

Partizip Präsens Die spielenden Kinder waren sehr 

laut. 

 Befejezett mellék-

névi igenév 

Partizip Perfekt Die Gäste setzten sich an den 

schön gedeckten Tisch. 

 Főnévként használt 

melléknevek 

 Die Zahl der Studierenden wächst. 
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Modalitás    

  Vorgangspassiv mit 

Modalverben 

Die Aufgabe kann gemacht wer-

den. 

  Sein + zu + Inf. Die Regeln sind einzuhalten. 

  Haben + zu+ Inf. Sie haben dreimal die grüne Taste 

zu drücken. 

Esetviszonyok    

 Szórend Wortfolge mit Dativ / 

Akkusativ 

Mein Freund hat mir ein Handy ge-

kauft. 

Mein Freund hat es mir gekauft. 

 Melléknévi vonza-

tok 

 Mein Vater ist stolz auf mich. 

Fabian ist der Mutter ähnlich. 

Logikai viszonyok Alárendelések Subjektsatz 

Objektsatz 

 

Temporalsatz 

 

 

 

Finalsatz um+zu+Infi-

nitiv / damit 

 

Es ist schön, hier zu sein. 

Ich habe angefangen, Aerobic zu 

machen. 

Als ich jung war, konnte ich noch 

viel mehr Eis essen. 

Immer wenn ich hier bin, gehe ich 

ins Schwimmbad. 

Ich bin ins Kino gekommen, um 

den neuen Film anzuschauen. 

Ich koche dir Tee, damit es dir bes-

ser geht. 

 Feltételes múlt Konjunktiv I 

I Vergangenheit 

Wenn du mich angerufen hättest, 

hätte ich dich besucht. 

 Feltételesség Konditionalsatz (ohne 

wenn) 

Wunschsatz 

Hätte ich doch mehr Zeit,  würde 

ich dir mehr helfen. 

Wenn ich doch mehr Zeit hätte! 
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Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

Obwohl 

 

Trotzdem 

 

Während 

 

 

Je desto 

 

Bis 

 

Solange 

 

Nachdem 

 

 

Bevor 

 

Anstatt dass / anstatt zu  

 

 

Da 

 

 

Ohne dass / ohne zu 

 

Als ob 

 

Er kauft ein teures Handy, obwohl 

er wenig Geld hat. 

Er hat Schulden, trotzdem kauft er 

ein neues Handy. 

Während die Mutter das Abendes-

sen kocht, spielen die Kinder. 

Je wärmer es ist, desto besser geht 

es mir. 

Bis der Film beginnt, können wir 

noch einen Tee trinken. 

Solange ich Klavier übe, kannst du 

meinen PC benutzen. 

Nachdem wir ihr die Wahrheit ge-

sagt hatten, waren wir erleichtert. 

Bevor wir mit dem Fußballspiel 

beginnen, machen wir Gymnastik. 

Die Großmutter hilft uns, anstatt 

dass wir ihr helfen. / Du gehst ins 

Kino, anstatt zu lernen. 

Da am Bahnhof gebaut wird, müs-

sen wir einen Umweg machen. 

 

Er ging auf die Party, ohne dass es 

ihm seine Eltern erlaubt hatten. / 

Er ging weg, ohne ein Wort zu sa-

gen. 

Sie tut ganz so, als ob wir den Feh-

ler gemacht hätten. 
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 Névmások  

Derjenige, diejenige, 

dasjenige 

 

Einer, eine, eines der 

… 

einander 

Relativpronomen: wo, 

wer, wen, wem, wes-

sen 

Reziprokpronomen: 

einander 

 

Er ist derjenige, der mir immer ge-

holfen hat. 

 

 

Einer der schönsten Tage meines 

Lebens war diese Wanderung. 

Die Leute wünschen einander ein  

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

A B1 fejlesztési ciklus 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 
B1-  

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is 

megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára ismerős 

témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők világosan 

megfogalmazott érveit több beszélő esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és tévémű-

sorokban, filmjelenetekben, amelyek aktuális esemé-

nyekről, illetve az érdeklődési köréhez kapcsolódó té-

mákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően beszél-

nek.   

  

 C 
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1 

A fejlesztés tartalma  

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témákról.  

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformációk 

megértése, amennyiben a beszéd világos, és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többségé-

nek megértése.  

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és az 

események közvetítik.  

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének ki-

következtetése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hosszabb használati utasítá-

sok, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, vissza-

emlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, fil-

mek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 
B1 -  

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár várat-

lan helyzetében is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel érdek-

lődési körébe tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb kommunikációs 

forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a 

kommunikációs helyzethez. 
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 F 

1 

A fejlesztés tartalma  

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, ag-

godalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlí-

tása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információ-

csere, nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, véle-

ménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a ható-

ságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, rek-

lamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek meg-

adása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevo-

nása, a beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreért-

hető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semleges 

stílusú nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalá-

sához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélések, 

eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 
B1- 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesz-

tési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és szer-

kezetek segítségével az ismerős témakörökben a fo-

lyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi mon-

danivalójának szókincsét és tartalmát, és szükség ese-

tén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy prob-

léma főbb pontjait. 

 

  

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma  

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris ösz-

szekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok line-

áris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalma-

zása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
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Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, téma-

kifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (ön-

állóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 
B1 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető nyel-

ven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre 

törő szövegek gondolatmenetének lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, érveléseket, és 

kiszűri a részinformációkat. 

 

  

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott szöve-

gekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 
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Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érvelések-

ben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli 

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegössze-

függés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, hasz-

nálati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), in-

ternetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi szö-

vegek. 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 
B1- 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt szö-

vegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb té-

mákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzései-

ről, benyomásairól és véleményéről, alátámasztja véle-

ményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési köré-

hez tartozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegeket 

hoz létre a műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusje-

gyeinek alkalmazásával. 
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 O 

1 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 

témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal kap-

csolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való 

rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
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A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; kép-

aláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-

mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; 

személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; 

egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/email-ek (pl. tudako-

zódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; 

rövid jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszö-

vegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

12.évfolyam 

 

Témakörök a 12. évfolyamon 

Óraszám: 160 óra/év, 5 óra/hét 

 

A 12. évfolyam javasoljuk az eddigi témakörök átismétlését is, pl. érettségire felkészítés esetén. 

 

1. Ember és társadalom  

Ismerkedés, házasság.  

Ünnepek, családi ünnepek. 

Konfliktusok és kezelésük.  

2. Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei. 

Állattartás. 

3. A munka világa 

Pályaválasztás, továbbtanulás. 

4. Életmód 
Vásárlás 

Életmód nálunk és célnyelvi országokban.  

Egészséges életmód, betegségek, tünetek, népi gyógymódok. 

A stressz oka, és a stressz leküzdése. 

Cukorbetegség. 
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Legális és illegális drogok. 

Az egészséges táplálkozás szabályai. 

Táplálkozási szokások. 

A magyar konyha. 

Híres ételek. 

 

5. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Koncertek.  

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Sportágak összehasonlítása. 

Trendsportok. 

Szabadidős stressz. 

Szabadidős tevékenységek. 

A kedvenc olvasmány. 

A zene hatása. 

Hangszerek, zenetanulás. 

Társasjátékok leírása. 

Játékszabályok. 

 

6. Utazás, turizmus 

Nemzetközi fesztiválok. 

Európa. 

Európai Unió. 

A haza fogalma. 

Külföldön tanulni. 

A magyar történelem.  

Magyar nevezetességek. 

A tömegturizmus problémái. 

Az idegenforgalom hatásai. 

Utazási trendek. 

Utazás a jövőbe. 

Az alternatív utazás lehetőségei. 

Üdülőhelyek Németországban. 
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7. Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

Közösségi háló. 

Virtuális barátság a tanárral. 

Technikai eszközök a jövő iskolájában. 

A fiatalok médiahasználata. 

Szép új világunk. 

Vásárlás a jövőben. 

Technikai fejlődés a jövőben. 

Fiatal kutatók. 

Intelligens hátizsák. 

Gyermekegyetem. 

A tudomány szerepe. 

 

 

Ajánlás az éves óraszám felhasználására:  

Témakör óraszám 

1. Ember és társadalom 13 

2.Környezetünk  14 

3.A munka világa 15 

4.Életmód 25 

5.Szabadidő, művelődés, szórakozás 25 

6.Utazás, turizmus 25 

7.Tudomány és technika 27 

Szabadon felhasználható: 

 Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátossá-

gokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám 

és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb.) 

és/vagy 

 Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, 

elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy 

 Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák ké-

szítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

16 
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Összesen: 160 

 

 

 

 

 

 

Fogalomkörök a 12. évfolyamon 

 

Cselekvés, törté-

nés, létezés kifeje-

zése 

   

 Jövő idővel véleke-

dés kifejezése 

Futur als Vermutung 

 

Das wird nicht funktionieren. 

 személytelenség es Es ist warm. Es schneit. 

 Befejezett jövő Futur 2 Unsere Umwelt wird sich durch 

den Treibhauseffekt stark verän-

dert haben.  

Mennyiségi viszo-

nyok 

   

 Törtszámok Bruchzahlen Ein Siebtel meiner Bücher habe ich 

noch nicht gelesen. 

Minőségi viszo-

nyok 

   

 Értelmező jelző Apposition Vanessa arbeitet im Hotel Palace, 

einem Vier-Sterne-Hotel. 

 Jövő idejű mellék-

névi igenév 

Gerundivum Die zu verarbeitende Baumwolle 

wird hin-und hertransportiert. 

 Melléknévi igene-

vek bővített jelzős 

szerkezetekben 

 Es gibt viele von der Schule orga-

nisierte  Ausflüge. 

Modalitás    

 Módbeli segédigék 

befejezett múlt idő-

ben 

Modalverben im Per-

fekt 

Ich habe sogar einen Freund mit-

bringen können. 
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 Szenvedő szerke-

zet módbeli segéd-

igével, feltételes 

módban jelen idő-

ben 

Passiv mit Modalvar-

ben im Konjunktiv II 

Präsens 

Lebensbereiche sollten möglichst 

voneinander getrennt werden. 

 Módbeli segédigék 

feltételes módú, 

múlt idejű monda-

tokban  

Konjunktiv II Ver-

gangenheit mit Mo-

dalverben 

Es ging Lisa so schlecht, dass sie 

eigentlich schon fast im Koma 

hätte liegen müssen. 

  Brauchen + zu + Inf. Heute brauchst du nicht mitzukom-

men. 

 Segédigék másod-

lagos jelentése 

Subjektive Bedeutung 

der Modalverben 

In einigen Jahren dürften alle Leute 

Armbanduhren mit Internetzugang 

haben. 

 Erős igék feltételes 

módú jelen időben 

Konjunktiv II Gegen-

wart 

In meiner Traumstadt gäbe es viele 

Sportplätze.  

Esetviszonyok Elöljárószók birto-

kos esettel 

Genitiv: dank / infolge Dank deiner Hilfe bin ich mit der 

Arbeit rechtzeitig fertig geworden. 

Infolge des Klimawandels sterben 

viele Arten aus. 

Szövegösszetartó 

eszközök 

Kötőszók 

 

 

 

 

 

 

Igevonzat 

Temporalsatz: sooft / 

sobald 

 

 

Zwar …. Aber  

 

 

Rektion der Verben 

Sooft das Telefon klingelt, wird der 

Hund nervös. 

Ich rufe dich an, sobald ich nach 

Hause komme. 

Zwar muss Leonard viel im Haus-

halt machen, aber er genießt seine 

Freiheit. 

Er wird bald über mehr Kraft ver-

fügen. 

Függő beszéd  Indirekte Rede Perfekt Oma hat am Telefon ständig er-

zählt, früher sei Holland ein Land 

und kein Meer gewesen. 

Indulatszók  Interjektion Uff! Endlich Mittagszeit! 

 

Fejlesztési célok és feladatok készségenként 

 

A B2 fejlesztési ciklus 
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Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, érdeklő-

dési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal kapcso-

latos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek feljegy-

zése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és az érté-

kelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő feljegyzé-

sek/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes jelentőségé-

nek kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák előnye-

inek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk és 

érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 
Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb meg-

értés támogatására. 
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Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stíluselemei-

nek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre használt kri-

tériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügy-

intézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektro-

nikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzene-

tek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon, megállapodá-

sok, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek 

számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, 

jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi 

vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg 

tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon 

olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik fél-

nek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. 

Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mon-

dani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, ame-

lyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a 

kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák 

széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. 

 

Függelék 
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Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszkö-

zöket valamint a hozzájuk tartozó német nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten 

lehetőség van. Mivel a kommunikációs eszközök szintről szintre bővülnek, az újonnan belépő, a korábbi 

szinteken még nem megvalósuló elemekhez tartozó példák dőlt betűvel szerepelnek. 

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

31. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

32. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

33. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

34. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

35. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 

36. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

 

A fogalomkörök az alábbi viszonylatok kifejezésére szolgálnak: 

36. Cselekvés, történés, létezés  

37. Birtoklás  

38. Térbeli viszonyok 

39. Időbeli viszonyok 

40. Mennyiségi viszonyok 

41. Minőségi viszonyok 

42. Logikai viszonyok 
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9-10. évfolyam 

 

Német - Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

megszólítás  Entschuldigung, … 

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

bemutatás, bemutatkozás  Das ist Peter. Ich heiße … 

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist … 

Auf Wiederhören! Tschüs! 

személyes levélben megszólítás és 

elbúcsúzás 

Liebe(r)… 

Viele Grüsse. Dein(e)… 

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

habe Kopfschmerzen. 

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

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte. 

bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

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

hnachten. / Gute Besserung! 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

öröm Ich freue mich, dass…/ Toll! 

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

csodálkozás Oh, das ist aber schön! 

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 
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véleménykérés és arra reagálás, vélemény-

nyilvánítás 

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

nach… Was denkst darüber? 

valaki igazának az elismerése és el nem isme-

rése 

Da hast du (nicht) Recht! 

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

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

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

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, le-

hetőség, kötelezettség 

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

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

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

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia 

iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber 

Tee? 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

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

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

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

nen Sie mir bitte sagen…? 

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

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

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

ob 

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

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

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

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

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

nicht! 

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

meghívás és arra reagálás Kommst du mit? Ja. Nein, es tut mir Leid. 
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kínálás és arra reagálás Noch ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ja, bitte. 

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

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

meinst du das? 

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

tanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

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

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

megerősítés Ja, das stimmt. 

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

 

 

11-12. évfolyam 

 

Kommunikációs szándékok 

 

Társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

megszólítás  Entschuldigung, … 

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

bemutatás, bemutatkozás és bemutatkozás Das ist Peter. Ich heiße … / Ich möchte Ihnen … vorstellen? 

 

telefonálásnál bemutatkozás és elköszönés Guten Tag, das ist …Auf Wiederhören! Tschüs! 

szóbeli üdvözletküldés Viele Grüße an Petra! 

személyes és hivatalos levélben megszólítás Liebe(r)…, Sehr geehrter Herr… 

személyes és hivatalos levélben elbúcsúzás Dein(e)…, Viele Grüße  Mit freundlichen Grüssen… 

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

habe Kopfschmerzen. 

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

köszönet és arra reagálás Danke! Bitte! 
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bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! Kein Problem! 

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

hnachten./ Gute Besserung! / Ich gratuliere Ihnen zu …. 

Danke, sehr nett von Ihnen. 

együttérzés és arra reagálás Mein Beileid! Danke. 

 

Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

hála Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass… 

sajnálkozás Es tut mir Leid! 

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

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

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

remény Ich hoffe, du kannst kommen! 

félelem Ich habe Angst, dass… 

bánat Schade, dass… 

bosszúság Das ist aber schlimm! 

 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

 

véleménykérés és arra reagálás, vélemény-

nyilvánítás 

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

nach… / Was denkst darüber? / Sind Sie damit einverstanden, 

dass…?  

valaki igazának az elismerése és el nem isme-

rése 

Da hast du (nicht) Recht! 

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

Meinung. 

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

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

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

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

Recht haben, aber… 

akarat, kívánság, képesség, szükségesség, le-

hetőség, bizonytalanság, kötelezettség 

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

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

érdeklődés értékítélet, kívánság, preferencia, 

érdeklődési kör iránt 

Und was wüschen Sie? Möchtest du einen Kaffee oder lieber 

Tee? Hast du Interesse für …? 

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

aber…  

Warum bist du nicht früher gekommen? 

 

 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 

 

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

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

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

Sie mir bitte sagen…? 

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

válaszadás elutasítása Leider kann ich Ihre Frage nicht beantworten. 

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

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

… / Ich nehme an, dass… 

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

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

 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 

 

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

tiltás, felszólítás Schreib noch nicht. Öffne die Tür. 

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

nicht! 

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

vor, dass… 

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

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

reklamálás Entschuldigung, ich habe ein Problem… 

tanácskérés, tanácsadás Was schlägst du vor? Ich rate,… / Ich schlage vor… 
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segítség felajánlása és arra reagálás Kann ich Ihnen helfen? Ja, das wäre nett. Danke, das geht 

schon. 

ajánlat és arra reagálás Möchten Sie…?  

 

Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok 

 

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

meinst du das? 

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

tanden. 

betűzés kérése, betűzés Buchstabiere bitte. 

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

beszélési szándék jelzése, téma bevezetése, 

félbeszakítás 

Dabei fällt mir gerade ein,… Darf ich Sie kurz unterbrechen? 

megerősítés Ja, das stimmt. 

körülírás Das ist also ein…, wo… 

példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist… 

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

deres mal vielleicht hier fortsetzen? 

 

 

 

 

 

MELLÉKLET 

 

Szintleírások (a KER alapján)  
 

A1, minimumszint  

Ezen a szinten a diák megérti és használja a mindennapok gyakoribb kifejezéseit és alapvető fordulatait, 

amelyek célja a mindennapi szükségletek konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni, be tud mutatni máso-

kat; képes válaszolni személyes jellegű (például, hol lakik), valamint ismerős emberekre, dolgokra vo-

natkozó kérdésekre; és fel is tud tenni ilyen jellegű kérdéseket. Képes egyszerű interakcióra, ha a másik 

személy lassan, világosan beszél és segítőkész. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondato-

kat feliratokon, reklámokban, katalógusokban.  
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Hallott szöveg értése  Megérti az ismerős szavakat, fordulatokat, ame-

lyek személyére, családjára, közvetlen környeze-

tére vonatkoznak.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű beszélgetésekben, ha a part-

ner lassan, jól artikulálva beszél. Feltesz és meg-

válaszol egyszerű kérdéseket ismerős témára és 

helyzetre vonatkozóan. Egyszerű fordulatokkal 

le tudja írni lakóhelyét, ismerőseit.  

Interakció  Fel tud tenni és meg tud válaszolni személyes 

adatokra vonatkozó kérdéseket. Képes egysze-

rűen kommunikálni, de feltétlenül  

szüksége van ismétlésekre, körülírásokra és mó-

dosításokra. 

Íráskészség  Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni, rövid 

üdvözletet megírni.  

Nyelvhelyesség  Csupán korlátozott módon tud használni néhány 

egyszerű, betanult nyelvtani szerkezetet és mon-

datfajtát. Rendelkezik alapszókinccsel, amely 

bizonyos konkrét szituációkra vonatkozó sza-

vakból és fordulatokból áll.  

 

A2, alapszint  

Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt 

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

információk, vásárlás, helyismeret, iskola, állás). Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben képes 

úgy kommunikálni, hogy egyszerű és direkt módon cserél információt családi vagy mindennapi dolgok-

ról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a köz-

vetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük törté-

netek lényegét. A kért információt ki tudja ke-

resni.  

Hallott szöveg értése  Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókin-

cset, ha számára ismert dologról van szó. Megérti 

a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelenté-

sek, egyéb gyakori szövegek lényegét.  

Beszédkészség  Részt vesz egyszerű, begyakorolt, hétköznapi té-

máról szóló beszélgetésben, amely ismert tevé-

kenységhez kapcsolódó közvetlen információ-

cserét igényel. Megérteti magát a társasági be-

szélgetésben. Röviden le tudja írni például a csa-

ládját, lakóhelyét, tanulmányait.  

Interakció  Fel tud tenni kérdéseket, egyszerű állításokra re-

agál. Képes jelezni, mikor követi a kommuniká-

ciót, de ritkán ért meg eleget ahhoz, hogy saját 

maga fenn tudja tartani a beszélgetést.  

Íráskészség  Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet 

tud írni.  

Nyelvhelyesség  Néhány egyszerű szerkezetet helyesen használ, 

de még rendszeresen elkövet alapvető hibákat. 

Szókincse elegendő az alapvető kommunikációs 

szükségletek kielégítésére.  
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B1, küszöbszint  

Ezen a szinten a diák megérti a világosan megfogalmazott, mindennapi szövegek fontosabb informáci-

óit, amelyek ismert témáról szólnak, gyakori helyzetekhez kapcsolódnak, például munka, iskola, sza-

badidő. Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre utazás során adódik. 

Képes egyszerű, összefüggő szöveget alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le 

tudja írni élményeit, a különböző eseményeket, érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden meg 

tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti olyan szövegek lényegét, illetve a ben-

nük lévő információt, amelyek hétköznapi, gya-

kori témákkal foglalkoznak. Megérti az esemé-

nyekről, érzelmekről, véleményekről szóló íráso-

kat. 

Hallott szöveg értése  Főbb vonalaiban megérti a rendszeresen előfor-

duló, ismerős témáról szóló köznyelvi beszé-

det/társalgást. Megérti a legfontosabb informáci-

ókat olyan rádió- és tévéműsorokban, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési kö-

réhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról 

szólnak, és amelyekben viszonylag lassan és vi-

lágosan beszélnek.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül részt tud venni a nyelvterüle-

ten utazás közben felmerülő helyzetekben, vala-

mint ismerős, mindennapi témákról adódó be-

szélgetésekben. Egyszerű, összefüggő fordula-

tokkal mondja el élményeit, céljait. Röviden 

megindokolja és megmagyarázza véleményét. 

Képes elmesélni egy történetet, és erről véle-

ményt megfogalmazni.  

Interakció  Szemtől szemben képes egyszerű kommunikáció 

kezdeményezésére, fenntartására és befejezésére 

ismerős vagy számára érdekes témákban. Meg 

tudja ismételni az elhangzottak egy részét, hogy 

meggyőződjön arról, beszélgetőpartnerével egy-

formán értelmezik-e az elmondottakat.  

Íráskészség  Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő 

szöveget ismert, hétköznapi témákban. Beszámol 

élményeiről, véleményéről.  

Nyelvhelyesség  Kiszámítható helyzetekkel kapcsolatos, begya-

korolt szerkezetek és mondatfajták gyakran hasz-

nált körét viszonylag helyesen alkalmazza. Meg-

felelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy ki 

tudja magát fejezni. 

 

 

B2, középszint  

Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, bele-

értve az érdeklődési körének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatos és természetes interak-
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ciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű beszélővel. Képes világos és részletes szöveget al-

kotni változatos témakörökben, kifejteni véleményét aktuális témákról a lehetséges előnyök és hátrá-

nyok részletezésével. 

 

Olvasott szöveg értése  Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szö-

vegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, 

illetve a bennük rejlő információt, érvelést. Jó-

részt megérti az eseményekről, érzelmekről, vé-

leményekről szóló, irodalmi prózai szövegeket.  

Hallott szöveg értése  Megérti a hosszabb előadást, képes követni az 

összetett érvelést, ha ezek számára nem idegen 

szakterületet érintenek. Megérti a rádióban és té-

vében elhangzó, aktuális eseményekről szóló hír-

műsorok lényegét, valamint a köznyelvet hasz-

náló játékfilmek többségét.  

Beszédkészség  Felkészülés nélkül folyékonyan és természetesen 

vesz részt mindennapi témákat érintő, anya-

nyelvű beszélőkkel folytatott társalgásban. Rész-

letesen kifejti, megindokolja, megmagyarázza és 

megvédi véleményét, el tud mondani egy törté-

netet. 

 

 

Interakció  Képes beszélgetést kezdeményezni, megfelelő 

időpontban szólal meg, valamint be tudja fejezni 

a társalgást, ha szükséges, bár ezt nem mindig 

elegánsan valósítja meg. Ismerős témák esetén 

fenn tudja tartani a beszélgetést azáltal, hogy 

megértését jelzi, illetve más személyeket is be 

tud vonni a beszélgetésbe.  

Íráskészség  Képes világosan fogalmazni részletes, össze-

függő szöveget a jelenkor problémáiról és az ér-

deklődésével egybevágó témákról. Beszámol él-

ményeiről, kifejti véleményét, érvel egy állás-

pont mellett és ellen.  

Nyelvhelyesség  A nyelvtant viszonylag magas fokon uralja. Nem 

vét félreértést okozó hibát, és legtöbb hibáját ké-

pes kijavítani. Általános témákban és saját érdek-

lődési területén jó szókinccsel rendelkezik ah-

hoz, hogy szabatosan fejezze ki magát.  

 

 

Helyi tanterv  Földrajz-szakszókincs  

A Kölcsey Ferenc Gimnázium  két tanítási nyelvű osztályok nyelvi előkészítő évfolyamai 

számára 

Óraszám: éves óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra  

 

Az óra célrendszere 



 

 1758 

 

Legfontosabb célja, hogy előkészítse a következő év célnyelven történő földrajz tanítását.  

A tanulók megismerkedjenek a tantárgy tematikájával, eszközrendszerével és követelményei-

vel.  

A tanulók elsajátítsák azokat a lexikai elemeket, amelyek fontosak lesznek a következő évek 

során a tantárgy célnyelven történő tanulásához.  

Megtanuljanak a különböző földrajzi témákban megszólalni, magukat kifejezni, folyamatokat 

elmagyarázni, ábrákat értelmezni.  

 

A szakszókincs órák tematikája igazodik a földrajz tantárgy helyi tantervéhez, annak tematikai 

egységéhez, nevelési-fejlesztési céljaihoz, fejlesztési követelményeihez, kapcsolódási pontjai-

hoz.  Ezek részletes leírása a földrajz tantárgy helyi tantervében található. A tanulók értékelé-

sének követelményrendszere is ott található.  

 

Óraterv:  

Óraszám: éves óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra  

 

 

Tematikai egység Összes óra Új anyag feldolgozása Ellenőrzés, számonké-

rés, ismétlés, rendsze-

rezés 

I. A Föld kozmikus kör-

nyezete 

5 óra 4óra 1 óra 

1. A csillagászati isme-

retek fejlődése 

 1 óra  

2. A Világegyetem 1 óra 

3. A Föld mint égitest  1 óra 

4. A Hold  1 óra 

II. A földi tér ábrázolása  3 óra 2 óra 1 óra 

5. A térkép  2 óra  

III. A Föld mint kőzet-

bolygó szerkezete és fo-

lyamatai 

7 óra 6 óra 1 óra 

6. A kőzetbolygó 

gömbhéjainak szer-

kezete és ásványtani 

összetétele 

 1 óra  

 

7. A kőzetlemezek és 

mozgásaik követ-

kezményei 

 1 óra 

8. Ásványkincsek  1 óra 
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9. A talaj  1 óra 

10. Földtörténet  1 óra 

IV. A légkör földrajza 7 óra 6 óra 1 óra 

11. A légkör anyagai és 

szerkezete 

 1 óra  

12 

. 

A levegő felmelege-

dése 

 1 óra 

13. A felhő-és csapa-

dékképződés 

 1 óra 

14. A levegő mozgása  1 óra 

15. Időjárás, időjárási 

frontok 

 1 óra 

16 

. 

A levegőszennyezés   1 óra 

V. A vízburok földrajza 5 óra 4 óra 1 óra 

17. A vízburok általános 

jellemzése 

 1 óra  

18. A tengervíz mozgá-

sai 

 1 óra 

19. A felszíni vizek  1 óra 

20. A vízburok környe-

zeti problémái 

 1 óra 

VI. A földrajzi övezetes-

ség 

7 óra 6óra 1óra 

21. A szoláris és a va-

lódi éghajlati öveze-

tesség 

 1 óra  

22. A forró, a mérsékelt 

és a hideg övezet 

 4 óra 

23. A hegyvidékek füg-

gőleges övezetes-

sége 

 1 óra 

Év végi ismétlés, rend-

szerezés 

2óra  2óra 
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Évi összes óraszám 36 óra 28 óra 8 óra 

 

 

Helyi tanterv Biológia-szakszókincs  

A Kölcsey Ferenc Gimnázium két tanítási nyelvű osztályok nyelvi előkészítő évfolyamai 

számára 

Óraszám: éves óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra  

Az óra célrendszere 

A biológia szakszókincs órák célja a tanulók bevezetése a biológia tudományterületeinek szak-

nyelvébe. Feladatunk, hogy az adott óraszám nyújtotta keretek között jártasságot szerezzenek 

viszonylag egyszerű nyelvezetű biológiai témájú szövegek értelmezésében és életkoruknak 

megfelelő biológiai témakörökben önálló gondolatok kifejtésére ill. egyszerű mondatszerkesz-

téssel kisebb terjedelmű tényanyag szóbeli ill. írásbeli kifejtésére legyenek képesek.  

Az egyes témakörökben el kell sajátítaniuk az azokhoz kapcsolódó legfontosabb idegennyelvű 

szakkifejezéseket és ezeket lexikai tudásukba beépítve biztonsággal kell megfelelő szövegkör-

nyezetben  használniuk.  

A szakszókincs órák tematikája igazodik a biológia tantárgy helyi tantervéhez. Adott témakör-

ből - rendszertan - kiindulva és azt vezérfonalként használva nagymértékben támaszkodunk 

már a második félévben a diákok önálló munkáira, melyeket saját maguk által választott, de a 

fő témakörhöz kapcsolódva készítenek el, ill. adnak elő. A számonkérés első félévben csak 

szódolgozatok formájában, a második félévben szódolgozatok és szóbeli felelés formájában 

történik. 

Óraterv:  

Óraszám: éves óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra  

  

Tematikai egység Összes óra Új anyag feldolgozása 

óraszám 

Ellenőrzés, számonké-

rés, ismétlés, rendszere-

zés 

I. Rendszerezés alapjai   2    

Linné és Darwin rendszerei   1   

Prokarióták   1   

Eukarióta egysejtűek   1 1 
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Szivacsok   1   

Csalánozók   1   

Férgek   2   

Puhatestűek   2   

Ízeltlábúak   2 1 

Rendszerezés, gerinctele-

nek össz.: 

15 óra 

      

Halak   1   

Kétéltűek   1   

Hüllők   1   

Madarak   1   

Emlősök   1 1 

Rendszerezés, gerincesek 

össz.: 

 6 óra 

      

Macskák 1     

Narancsfélék 1     

Szavannák 2     

Oroszlán 1     

Cápák 1   1 

Zebrák 1     

Krokodilok 1     
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Ember keringési rendszere 2     

Medvék 1     

Emu 1   1 

Kiselőadások témakörei 

14 óra 

      

Év végi összefoglalás     1 

  30 óra   6 óra 

 

Helyi tanterv Történelem-szakszókincs  

A Kölcsey Ferenc Gimnázium  két tanítási nyelvű osztályok nyelvi előkészítő évfolyamai 

számára 

Óraszám: éves óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra  

 

 

Célok, elvárások, fejlesztendő területek:  

 

A heti 1 órás tantárgy keretében a diákok megismerkedhetnek olyan történelem tananyaggal 

kapcsolatos, de mégsem túl specifikus német kifejezésekkel, amiket a mindennapi életben is 

tudnak hasznosítani, amellett hogy bevezetést kapnak a következő tanévben kezdődő német 

nyelven tanított történelem tárgy sajátos szókincsébe. Az órák célja, hogy a történelmi korok 

különböző területeinek gyakran használt szavaival és kifejezéseivel megismertesse a diákokat 

és ezek gyakorlásával és használatával bővítse a szókincsüket. A sajátos kifejezéseken keresztül 

a diákok kis ízelítőt kaphatnak az emberi fejlődés legfőbb állomásairól, nehézségeiről, a külön-

böző korok mindennapi életéről és mindenkit érintő eseményeiről. A tanév során minden téma-

kör kidolgozása és átbeszélése után a diákok szódolgozatok formájában számolnak be a tudá-

sukról. Az egyes témakörök szókincsének bemutatásában multimédiás anyagok vannak a segít-

ségükre. A tantárgy keretében elsajátított szavak és kifejezések nemcsak a diákok szókincsét 

növelik, hanem a német nyelv megtanulásához elengedhetetlen kiejtést és helyesírást is igye-

keznek fejleszteni. Ez a lehetőség mindenképpen nagy segítség számukra abban, hogy kicsit 

barátkozzanak azzal a lehetőséggel, hogy német nyelven tanulhatják a történelem tantárgyat a 

következő tanévtől kezdve. 

Óraterv:  

Óraszám: éves óraszám: 36 óra, heti óraszám: 1 óra  
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Témakörök:  Historische Ausdrücke (3 óra) 

 Militärische Fachbegriffe (3 óra) 

 Politik (3 óra) 

 Gesellschaft (4 óra) 

 Religion (4 óra) 

 Geographie (4 óra) 

 Historischer Atlas (3 óra) 

 Wirtschaft (4 óra) 

 Kultur (3 óra) 

 Urgeschichte (5 óra) 

 

 

 

OLASZ NYELV 
 2. idegen nyelv 

9 - 12. évfolyam 
 

 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értel-

mezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 

szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszko-

dik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. 

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismerete-

ket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelv-

használónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  
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— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 

az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során re-

ceptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk.  

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerül-

hetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremt-

hetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az auto-

nóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt.  

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-

lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-

teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége 

önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtanköny-

vek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit. A tanulónak legyen alkalma 

életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségleteinek megfelelő, a való élet fel-

adataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során lehetőleg autentikus vagy 

adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen módja változatos formában 

(pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és alkalma a célnyelv auten-

tikus használatát megtapasztalni.  

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE 

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a vi-

lágról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, ame-

lyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek.  

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkom-

petencia.  

 A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és mor-

fológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készségeket, illetve 

bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, a beszédkész-

ségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiválódik.  

 A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az anya-

nyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például udvariassági 

szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok).  

 A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szöveg, 

milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az interakció sza-

bályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres kommunikáció 

érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a nyelvi eszközöket, 

amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló alakítható ki.  

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése 
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A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezé-

sére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat ab-

ban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fon-

tos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kap-

csolatteremtéshez szükséges stratégiákat. 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása 

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problé-

máját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a NAT célkitűzéseivel össz-

hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja 

a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok. 

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése 

 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák fel-

használásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-

latra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáfé-

rést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze. 

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása 

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítá-

sára: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-

működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának fel-

ismerésére. 

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE 

 

Az értékelésnek az iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, hogy moti-

válja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon elsősorban pozi-

tív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak hangsúlyt. 

A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének értékelésére 

mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegen nyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén 

az adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a 

tanulónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanu-

láshoz való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie.  

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 
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IDŐKERET. ÓRASZÁMOK 
 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Tantárgy 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

olasz, 2. idegen nyelv  3 3 3 3 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK 

 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és 

kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelmény-

rendszerben mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kom-

petenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 

 

A kerettanterv az elérendő célokat és (minimum) nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra 

bontva határozza meg. 

 

 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen nyelv 
KER-szintben 

nem megadható 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második idegen 

nyelv – – – A1 A2 

 

9–10. évfolyam 
 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kom-

munikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy 

jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott ne-

velési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy 

a körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt szerezzenek. Ebben a képzési szakaszban a 

NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és környezetéhez kapcsolódó témák fel-

dolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás kulcskompetencia, amely segít-

séget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, mint később a szakmai pályafutás 

során.  

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasz-

talattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen nyelv segít-

ségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, kész-

ségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is.  

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az euró-

pai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul szolgál ahhoz, hogy a gim-

náziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a minimumként előírt A2 szintet.  

 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő tantárgyi tartalmak 

célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. Tudatosítani 

kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján.  

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe kell 

vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a kortárs 

csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és kritikai 

gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai te-

vékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések 

és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha gyakorlatot sze-

reznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudatosí-

tásában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 
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Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi 

fordulatokat, amelyek az anyanyelvében vagy első tanult idegen nyelvében is használa-

tosak.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés követése, a rövid, 

egyszerű tanári utasítások megértése;  

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető 

fordulatok kiszűrése.  
 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó tanári 

utasítások megértése.  

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben, az ismert 

témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben.  

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos beszéd esetén.  

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek bemutatá-

sának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és 

a lehetséges tartalomra vonatkozóan.  

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése.  

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének kikövetkez-

tetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott szövegeket kísérő 

nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) felhasználása a szöveg megér-

téséhez.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs fil-

mek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 
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Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel és nonver-

bális elemekkel támogatva;  

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi eszközökkel válasz-

adás a hozzá intézett kérdésekre;  

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra.  

 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, 

és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél.  

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások megér-

tése, rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése.  

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítás-

sal.  

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció.  

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, 

valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások 

hogyléte felől, reagálás hírekre).  

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás.  

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanuló-

ról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról.  

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése.  

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgeté-

sek lebonyolítása.  

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figye-

lemfelhívás.  

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; sza-

vak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal.  

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások.  

Egyszerű jelenetek közös előadása.  

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel.  

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, in-

formáció hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben 

szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, 

begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások;  

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

A fejlesztés tartalma 
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása szóban.  

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása.  

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, 

mondatfajtákkal.  

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek össze-

kapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal.  

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.  
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk 

és projektek csoportos bemutatása. 
 

Fejlesztési egy-

ség 
Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és az első idegen 

nyelven.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben;  

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az ismerős szavak, 

esetleg képek segítségével;  

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének megértése, a 

szövegből néhány alapvető információ kiszűrése.  

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű fordulatok, a 

nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése.  

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például hirdetésekben, 

plakátokon vagy katalógusokban.  

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése.  

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése.  

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése.  

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése.  

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok össze-

kapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcsolódó képek, 

képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és 

filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egy-

szerű üzenetek, útleírások, képeslapok.  

 

Fejlesztési egy-

ség 
Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetes-

ségeik ismerete. Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása;  

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása őt 

érdeklő, ismert témákról.  

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása.  

Lista írása.  

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol lakik, 

mit csinál a tanuló vagy mások).  

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, életkor); for-

manyomtatványok kitöltése.  

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása.  

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (például inter-

netes fórumon, blogban).  
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Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a kommunikáció 

tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás).  

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rövid jele-

net) írása, illetve átírása.  

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése.  

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása.  

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, 

poszter szövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzene-

tek, internetes  

bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 

 

TÉMAKÖRÖK 
 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megjelenhetnek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgo-

zásra, és így bővüljenek, mélyüljenek. 

 

Témakörök 9. évfolyam 

 

Személyes vonatkozások, család       10 óra 

Üdvözlés, bemutatkozás, ismerkedés 

A tanuló személye 

Család, családfa 

 

Ember és társadalom         10 óra 

Emberek külső és belső jellemzése 

Találkozó és közös programok megbeszélése, meghívás 

Baráti kör 

 

Környezetünk          12 óra 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

Az évszakok, időjárás, éghajlat 

 

Életmód          10 óra 

Napirend, időbeosztás 

Étkezési szokások nálunk és Olaszországban 

Az olasz bárok és az olasz életstílus 
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Rendelés a bárban 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás       10 óra 

Ismerkedés 

Szabadidős elfoglaltságok 

Meghívás elfogadása és elutasítása 

E-mailezés külföldre barátokkal 

 

Utazás, turizmus          6 óra 

Útbaigazítás 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés 

Információkérés 

Kirándulás szervezése 

 

Gazdaság, pénzügyek, szolgáltatás        6 óra 

Postai és telefonos szolgáltatások, telefonbeszélgetés 
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Nyelvtan          44 óra 

 

Alfabeto 

Pronuncia  

Sostantivi e aggettivi 

Accordo tra sostantivi e aggettivi 

Pronomi personali, soggetto 

Indicativo presente di essere. 

Articolo determinativo 

Indicativo presente di avere 

Indicativo presente di chiamarsi (io, tu, lui/lei) 

Le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) 

Indicativo presente: verbi regolari 

Articolo indeterminativo 

Aggettivi in -e 

Forma di cortesia 

Indicativo presente: verbi irregolari 

Indicativo presente dei verbi modali:potere, volere e dovere 

Preposizioni 

Preposizioni articolate 

Il partitivo 

Espressioni di luogo 

C'è - Ci sono 

Possessivi (mio/a, tuo/a, suo/a) 

Participio passato: verbi regolari 

Passato prossimo 

Ausiliare essere o avere? 

Participio passato: verbi irregolari 

Avverbio ci 

Avverbi di tempo con il passato prossimo 

Verbi modali al passato prossimo 

Futuro semplice: verbi regolari e irregolari 
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Usi del futuro semplice 

Futuro composto 

Uso del futuro composto 

 

Fogalomkörök - 9. évfolyam 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése (ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è 

una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése (PIOVERE, NEVICARE 

piove, nevica. 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, , visszaható igék, gerundio, 

infinito passato, általános alany) 

studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri! Mi 

rilasso leggendo. 

Birtoklás kifejezése (AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due 

fratelli, le pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio 

Térbeli viszonyok (elöljárószók: IN, A, SU, DA,  FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, 

DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) siamo a 

scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok (időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, 

PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, ANCORA, DURANTE, 

igeidők egyeztetése: egyidejűség domani andiamo in montagna, arrivo 

lunedì sera, prima facciamo i compiti, non parlare durante la lezione! 

Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato, domani è 

domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, allora 

cominciamo! 

Mennyiségi viszonyok (számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, UNO, DUE, TRE. . . 

DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte 

ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di 

prosciutto e due bottiglie di olio, mi sento abbastanza bene,  

Minőségi viszonyok (melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, 

BIANCO, NERO, ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho 

una camicia bianca, come è?, di che colore è?, mi fa male, è bellissima 

Modalitás (módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, voglio 

uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere 

la verità, potresti prestarmi il tuo dizionario? 
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Esetviszonyok (névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di 

cominciare a,  chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di, andare a fare, 

essere contento di, convincere a, evitare di 

Logikai viszonyok (kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondat-

rövidítés elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, általános alany, ha-

sonlító mondatok) Perché non mangi? Perché non ho fame. Passo il 

pomeriggio leggendo. 

Szövegösszetartó eszkö-

zök 

Kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, DOVE, 

PERCHÉ, QUANTO mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes 

névmások: IO, TU…., visszaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vo-

natkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, névmás, hangsúlytalan, hangsú-

lyos személyes névmások: MI, ME, t i piace nuotare? chi è questa 

ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, quando andiamo 

a casa?, chi è lui?, qual è il tuo libro?  

 

KÖVETELMÉNYEK: 

 

A tanulók a kilencedik évfolyam elvégzése után a nyelvi alapkészségek, az ismeretek, a szókincs és az 

idegen nyelvi technikák alkalmazásával képesek a tanult témakörökben egyszerű módon kommunikálni 

és írásbeli feladatokat megoldani.  

A beszédértés terén: megértik a jól tagolt, folyamatos olasz nyelvű beszédet, amely ismeretlen lexikai 

elemeket nem, vagy csak igen kis mértékben tartalmaz, és arra egyszerű formában reagálni is tudnak. 

Globálisan megértik a szöveg főbb összefüggéseit, fontosabb elemeit. A tanár olasz nyelvű utasításait, 

kérdéseit és rövid magyarázatait megértik és követni tudják. Képesek megoldani hallás utáni értési gya-

korlatokat, ha a szöveg ismert lexikán alapul. 

A beszédkészség terén: képesek a tanult témakörökhöz kapcsolódó beszédhelyzetekben egyszerű, né-

hány mondatos beszélgetést folytatni, információkat kérni és adni, kérdéseket feltenni. A beszédben 

törekszenek a helyes hangsúlyozásra, a megfelelő hanglejtés és beszédtempó elérésére. 

A szövegértés (olvasásértés) terén: a tanulók képesek ismert olasz nyelvű szöveget jól érthető kiejtéssel, 

helyes hangsúllyal és intonációval, jó tempóban felolvasni, a szöveg tartalmát feldolgozni, megadott 

szempontok alapján a szövegre vonatkozó feladatokat megoldani. Az ismert nyelvi elemeket a tanulttól 

eltérő szövegösszefüggésekben is képesek felismerni és megérteni. 

A szövegalkotás terén: mind szóban, mind írásban magyar nyelvre tudnak fordítani egyszerűbb olasz 

nyelvű szövegeket, ha annak nyelvtani szerkezete és szóhasználata nem tér el lényegesen a tanév során 

feldolgozott szövegekétől. 

A fordítás terén: tudásszintjüknek megfelelő, egyszerűbb magyar szöveget olasz nyelvre tudnak fordí-

tani a nyelvtani szabályok figyelembe vételével. 

Az írás terén: képesek a tankönyv gyakorló feladatait és a tanár által kijelölt alkotó feladatokat írásban 

is megoldani, az olasz nyelv nyelvtani és helyesírási szabályainak betartásával.  
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Témakörök 10. évfolyam 

 

Személyes vonatkozások, család        6 óra 

Család, családfa 

Családi élet, családi kapcsolatok, teendők 

Érzelmi problémák 

 

Ember és társadalom         10 óra 

Baráti kör 

A tizenévesek világa, kapcsolat kortársakkal, felnőttekkel 

Ünnepek, családi ünnepek 

Társadalmi szokások nálunk és a célországban 

 

Környezetünk           4 óra 

A lakóhely és környéke 

 

Életmód          20 óra 

Étkezési szokások nálunk és Olaszországban 

A magyar és az olasz konyha jellemzői 

Hagyományos vagy tipikus ételek 

Receptek, konyhai eszközök 

Étkezés családban, iskolai menzán 

Vendéglátóhelyek és jellemzőik 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás        6 óra 

A mozi, filmes műfajok 

Elmesélni egy film cselekményét 

Az olasz filmtörténet kiemelkedő személyiségei 

 

Utazás, turizmus          8 óra 

Útbaigazítás 
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Utazás vonaton, a pályaudvarok szolgáltatásai 

Jegyvásárlás interneten 

 

Gazdaság, pénzügyek, szolgáltatás       10 óra 

Árukészlet és vásárlás piacon, élelmiszerüzletben, szuper- és hipermarketekben 

Fogyasztás, reklámok 

Tudatos vásárlás 

Híres olasz élelmiszeripari termékek 

 

Nyelvtan          44 óra 

 

Uso del futuro composto 

Pronomi possessivi 

Possessivi con i nomi di parentela 

Quello-Bello 

Volerci- Metterci 

Indicativo imperfetto: verbi regolari e irregolari 

Uso dell’indicativo imperfetto 

Verbi modali all’indicativo imperfetto  

Trapassato prossimo 

Uso del trapassato prossimo 

Pronomi diretti 

Pronome partitivo NE 

Pronomi diretti nei tempi composti e con i verbi modali 

 

Fogalomkörök - 10. évfolyam 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése (ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è 

una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 
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Történés kifejezése (PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE,)  

piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non 

è successo niente. 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato 

prossimo, futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato 

prossimo, visszaható igék, gerundio) 

studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho 

studiato molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di 

piangere, mi faresti un piacere?, non avevo mai vista una macchina così 

bella, chiudendo la porta mi son fatto male.  

Birtoklás kifejezése (AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due 

fratelli, le pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio 

Térbeli viszonyok (elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA,  

DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è 

lì, siamo a scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia 

è sopra 

Időbeli viszonyok (időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, 

PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIA’, ANCORA, 

DURANTE, igeidők egyeztetése: egyidejűség, ) domani andiamo in 

montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i compiti, 

! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato,  domani è  

domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, allora 

cominciamo! durante la lezione abbiamo già parlato molto della cultura 

italiana  

Mennyiségi viszonyok (számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO, DUE, 

TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui ci sono 

molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho comprato due 

etti di prosciutto e due bottiglie di olio, mi sento abbastanza bene, non ci 

capisco niente 

Minőségi viszonyok (melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, 

BIANCO, NERO, ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho 

una camicia bianca, come è?, di che colore è?, mi fa male, è la più bella 

ragazza della classe: è bellissima 

Modalitás (módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) voglio 

uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere 

la verità, potresti prestarmi il tuo dizionario? 

Esetviszonyok (névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: cominciare a, decidere di, 

chiedere a, essere contento di, mi piace, vestire di nero, 

Logikai viszonyok (kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondat-

rövidítés elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvet-

len beszéd) Perché non mangi? Perché non ho fame. Passo il pomeriggio 

leggendo.ho deciso di partire presto, sono venuto per salutarti, vengo a 

trovarti domani  
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Szövegösszetartó eszkö-

zök 

kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, 

QUANTO mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmá-

sok: IO, TU. . ., visszaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó 

névmások: CHE, CUI, QUALE, NE névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos 

és összetett személyes névmások: MI, ME, ME NE, GLIELO..) t i piace 

nuotare? chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti 

chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, qual è  il tuo libro? perché 

non sei venuto?, me ne aveva parlato molto, ci vado anch’io. 

 

Követelmények 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megérti az ismerős szavakat és alapvető fordu-

latokat, amelyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló 

konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikálni, 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról röviden, ön-

állóan beszélni egyszerű, begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat, és az egyszerű szövegek egyszerű mondatait. Meg-

érti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős szavak, eset-

leg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szöve-

geket írni őt érdeklő, ismert témákról. 

 

11–12. évfolyam 
 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartal-

mát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással 

rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően széleskörű információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai 

évekre egységesen meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, 

hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, 

és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten 

is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képes-

ségekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesz-

tését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át.  

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az eu-

rópai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre (minimális cél). A 12. évfolyamon – külö-

nösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget kell biztosítani 

arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az 

ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat, és al-

kalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga felada-

tainak megoldásában is.  

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi tartalmak cél-

nyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára.  
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A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti utolsó 

tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges készsé-

gek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a 

feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró 

feladatokkal. 

 

 

Fejlesztési egység  Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a 

személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló konkrét dolgokra 

vonatkoznak.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, személyes dol-

gokról van szó;  

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének megértése;  

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi óravezetés 

folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat) 

és a tanári utasítások megértése.  

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető személyes és csa-

ládi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás).  

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid hangfelvételek-

ből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek.  

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk megértése.  

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése.  

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés segítségével.  

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata esetén.  

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.).  

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megértése.  

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi normának meg-

felelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi 

információkat megismételve beszélnek.  

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szövegösszefüg-

gésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg megértéséhez, a várható 

vagy a megjósolható információk keresése.  

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatására.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, kisfil-

mek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek.  

 

Fejlesztési egység  Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és válaszok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban számára 

ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal;  

részvétel rövid beszélgetésekben;  

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben;  

gondolatok és információk cserélje ismerős témákról;  

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse magát, illetve 

megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtempóra.  
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A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása.  

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon.  

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, szállás, étkezés, 

vásárlás, bank).  

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése, megvita-

tása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása.  

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása.  

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, egyetértés és egyet 

nem értés)  

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához elegendő 

szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata.  

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekapcsolására.  

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel.  

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában.  

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzak-

ciós és informális párbeszédek.  

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és 

mondatokkal.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatokkal 

magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témákról, 

felkészülés után.  

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal.  

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, napirend és 

személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása.  

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján.  

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát).  

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyzetekben ezek 

egyszerű átrendezése, kibővítése.  

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos elő-

adás vagy prezentáció, projekt bemutatása.  

 

Fejlesztési egység  Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatait, alap-

vető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben. Tudja, hogy a szövegek 

címe, megformálása, a hozzá tartozó képek segítenek a szöveg megértésében.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű, ismerős té-

mákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése egyszerű magánle-

velekből, e-mailekből és rövid eseményeket tartalmazó szövegekből.  
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A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi szövegekben 

(például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend).  

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-mailekben, 

brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben.  

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában.  

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése.  

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon.  

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása.  

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a várható 

vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló szavak felis-

merése.  

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben.  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetren-

dek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus magánleve-

lek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szöve-

gek, történetek, versek, dalszövegek.  

 

Fejlesztési egység  Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és rö-

vid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról;  

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű interakciókban;  

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban, írásban történő kifejezése;  

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása őt ér-

deklő, ismert témákról.  

 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása.  

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése.  

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, 

különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd).  

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük.  

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival.  

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás.  

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandósult 

kifejezések használatával.  

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes fóru-

mon, blogban).  

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy program-

egyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás, elköszönés).  

Rövid, egyszerű önéletrajz írása.  

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet írása, 

illetve átírása).  

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása.  

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, interne-

tes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszter-

szövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 

internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmu-

sok, dalszövegek, jelenetek. 

 

Témakörök 11. évfolyamra 

 

Személyes vonatkozások, család        2 óra 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

Személyes tervek 

 

Ember és társadalom          4 óra 

Emberek külső és belső jellemzése 

Öltözködés, divat 

 „Made in Italy”, híres olasz divattervezők 

 

Környezetünk           2 óra 

Az otthon és a lakóhely környéke 

 

Az iskola          10 óra 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, tagozatok) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 



 

 

Az ismeretszerzés különböző módjai 

A nyelvtanulás, a nyelvtanulás szerepe, fontossága 

Csereút 

Az iskolarendszer nálunk és Olaszországban 

Egyetemi élet, ösztöndíjak, reformok 

  



 

 

A munka világa          6 óra 

Foglalkozások, szükséges kompetenciák, 

Diákmunka 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Önéletrajz 

Életmód           4 óra 

Életmód nálunk és Olaszországban 

 

Szabadidő, művelődés és szórakozás      10 óra 

Szabadidős elfoglaltságok. Hobbik 

A televízió és a rádió 

Könnyűzenei koncertek 

Híres olasz énekesek 

 

Utazás, turizmus         10 óra 

Útbaigazítás 

Nyaralás itthon és külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése és megszervezése 

Az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere, panziók, szállodák) 

 

Gazdaság, szolgáltatások és pénzügyek      20 óra 

A pénz szerepe a mindennapokban 

Zsebpénz  

Banki szolgáltatások, bankkártya használata 

Vásárlás (ruha, cipő, kiegészítők, elektronikai eszközök, könyv)  

Az olasz gazdaság jellemzői 

 

Nyelvtan          40 óra 

 

Verbi riflessivi 

Verbi riflessivi reciproci 

Verbi riflessivi nei tempi composti e con i verbi modali 



 

 

Forma impersonale 

Pronomi indiretti 

Pronomi diretti e indiretti nei tempi composti 

Pronomi indiretti con i verbi modali 

Imperativo: verbi regolari e irregolari 

Imperativo negativo 

Imperativo con i verbi modali 

Condizionale semplice: verbi regolari e irregolari 

Usi del condizionale 

Condizionale passato 

Uso del condizionale composto 

I pronomi combinati 

I pronomi combinati nei tempi composti 

Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi 

I pronomi relativi 

CHI come pronome relativo 

Altri pronomi relativi (coloro che) 

STARE + gerundio 

STARE  per  +  infinito 

La comparazione degli aggettivi 

Il superlativo relativo e assoluto 

  



 

 

Fogalomkörök - 11. évfolyam 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése (ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una 

bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése (PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, ACCADERE)  

piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è 

successo niente, accade spesso 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato 

prossimo, futuro semplice, imperfetto, condizionale presente,  trapassato 

prossimo, condizionale passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio, 

általános alany, passato remoto) 

studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato 

molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un 

piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, questo libro è stato 

tradotto da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto male; si fece 

tardi. 

Birtoklás kifejezése (AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le 

pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio 

Térbeli viszonyok (elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, LÌ, LÀ, 

DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, 

siamo a scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok (időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, 

PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, DURANTE, 

igeidők egyeztetése: egyidejűség, előidejűség, utóidejűség a jelenben és a múlt-

ban) domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima 

facciamo i compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato,  

domani è  domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, 

allora cominciamo! durante la lezione abbiamo già parlato molto della cultura 

italiana 

Mennyiségi viszonyok (számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE, 

UNO, DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) 

qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho 

comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, abbiamo studiato 

parecchio, mi sento abbastanza bene, non ci capisco niente 

Minőségi viszonyok (melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, 

NERO, ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia 

bianca, come è?, di che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: 

è bellissima 



 

 

Modalitás (módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) voglio uscire, 

posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, 

potresti prestarmi il tuo dizionario? 

Esetviszonyok (névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di 

cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno di, avere vo-

glia di, andare a fare, essere contento di, evitare di 

Logikai viszonyok (kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövi-

dítés elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd; 

szenvedő szerkezetű mondatok; általános alany, hasonlító mondatok) ho deciso 

di partire presto, sono venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani, 

chiudendo la porta mi son fatto male, la Befana non è conosciuta in Ungheria; 

in Ungheria non si festeggia la Befana. 

Szövegösszetartó eszközök kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO 

mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU…  visz-

szaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, 

QUALE, NE  névmás, hangsúlytalan, hangsúlyos és összetett személyes név-

mások: MI, ME, ME NE, GLIELO..) chi è questa ragazza?, che cosa facciamo 

adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei 

venuto?, me ne aveva parlato molto, ci vado anch’io. 

 

 

Követelmények: 

 

A beszédértés terén: Az eddig előfordult témakörökben és beszédhelyzetekben megértik az olasz beszé-

det, és arra reagálni is tudnak. Globálisan megértik az összefüggéseket, és az ismeretlen szavak és kife-

jezések megértésére törekednek. 

A beszéd terén: képesek a tanult témakörökhöz kapcsolódó beszédhelyzetekben beszélgetést folytatni, 

véleményt, szándékot kifejezni és azt indokolni. 

A szövegértés terén: a tanulók képesek a szöveg tartalmát globálisan és részleteiben is feldolgozni, és 

megadott szempontok alapján a szövegre vonatkozó feladatokat megoldani. 

A szövegalkotás terén: mind szóban, mind pedig írásban mindkét nyelvre tudnak fordítani összefüggő 

szöveget, ha annak nyelvtani szerkezete nem tér el lényegesen a tankönyvben foglalt szövegekétől. 

Az írás terén: mind a tankönyv gyakorló feladatait, mind pedig a tanár által adott alkotó jellegű felada-

tokat képes megoldani az olasz nyelv nyelvtani és helyesírási szabályainak betartásával. 

 

 

Témakörök 12. évfolyamra 

 

 

Személyes vonatkozások, család        2 óra 



 

 

Családi élet 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, munkamegosztás 

 

Ember és társadalom          3 óra 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök 

Társadalmi szokások nálunk és Olaszországban 

Társadalmi problémák a mai Olaszországban 

 

Környezetünk          10 óra 

Környezetszennyezés egyéni és társadalmi szinten 

Környezeti pusztulás és következményei 

Környezetvédelem egyéni, társadalmi és globális szinten 

Az élet vidéken és városban 

 

Az iskola           2 óra 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

  



 

 

Életmód          10 óra 

Az egészséges életmód ( a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzé-

sében, testápolás) 

Egészséges és egészségtelen táplálékok 

Életünk és a stressz 

Gyakori betegségek, sérülések, balesetek 

Gyógykezelés (orvosnál, kórházban) 

Függőségek 

A kábítószerek  

Életmód nálunk és Olaszországban 

 

Szabadidő, művelődés és szórakozás      15 óra 

Színház, koncert és kiállítások stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport, sportágak 

A sport problémái: dopping és erőszak 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet 

Kulturális és sportélet nálunk és Olaszországban 

Az olasz opera kiemelkedő egyéniségei: zeneszerzők, énekesek 

Az olasz művészet és design legkiválóbb képviselői 

 

Utazás, turizmus         10 óra 

Turisztikai célpontok Olaszországban (Róma, Velence, Firenze, Nápoly, Milánó) 

Utazás autóval 

Falusi turizmus 

Nemzeti parkok, védett területek, ökoturizmus 

 

Tudomány és technika         3 óra 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Olasz és magyar híres feltalálók 

 

Gazdaság, szolgáltatások és pénzügyek       2 óra 

Fogyasztás, reklámok 



 

 

„Made in Italy” A mai olasz gazdaság jellemzői és problémái 

 

Nyelvtan          39 óra 

 

Passato remoto: verbi regolari e irregolari 

Trapassto remoto 

Avverbi di modo 

Congiuntivo presente: verbi regolari e irregolari  

Congiuntivo passato 

Uso del congiuntivo 

Congiuntivo imperfetto: verbi regolari e irregolari 

Congiuntivo trapassato  

La concordanza dei tempi del congiuntivo 

Perido ipotetico 

Forma passiva 

SI passivante 

  



 

 

Fogalomkörök - 12. évfolyam 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése (ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo Maria, è una 

bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése (PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, , ACCADERE)  

piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un disastro, non è 

successo niente,  accade spesso 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato 

prossimo, futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato 

prossimo, condizionale passato, congiuntivo presente/passato, visszaható igék, 

szenvedő szerkezet, gerundio, infinito passato, általános alany, passato remoto) 

 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, passato 

prossimo, futuro semplice, imperfetto, condizionale presente, trapassato 

prossimo, condizionale passato, congiuntivo presente/passato, visszaható igék, 

szenvedő szerkezet, gerundio, infinito passato, általános alany, passato remoto) 

studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i libri!, ho studiato 

molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo voglia di piangere, mi faresti un 

piacere?, non avevo mai vista una macchina così bella, saresti dovuto venire 

con noi, spero che ci siano tutti, credo che siano stati contenti tutti, questo libro 

è stato tradotto da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto male, 

sono contento di averlo conosciuto; si fece tardi. 

Birtoklás kifejezése (AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due fratelli, le 

pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio 

Térbeli viszonyok (elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, QUA, LÌ, LÀ, 

DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, DIETRO) il gesso è lì, 

siamo a scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok (időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, DOPO, IERI, 

PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, ANCORA, DURANTE, 

igeidők egyeztetése: egyidejűség, előidejűség, utóidejűség a jelenben és a múlt-

ban) domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima 

facciamo i compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato,  

domani è  domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo lavoro, 

allora cominciamo! durante la lezione abbiamo già parlato molto della cultura 

italiana. 

Mennyiségi viszonyok (számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, NIENTE, 

UNO, DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) 

qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? ho 

comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, abbiamo studiato 

parecchio, mi sento abbastanza bene, non ci capisco niente 



 

 

Minőségi viszonyok (melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, BIANCO, 

NERO, ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è grande, ho una camicia 

bianca, come è?, di che colore è?, mi fa male, è la più bella ragazza della classe: 

è bellissima 

Modalitás (módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, a kötőmód 

használatának esetei) voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai 

guidare?, vorrei sapere la verità, potresti prestarmi il tuo dizionario? spero che 

ci siano tutti. 

Esetviszonyok (névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di, 

cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno di, avere vo-

glia di, andare a fare, essere contento di, evitare di 

Logikai viszonyok (kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; mondatrövi-

dítés elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, közvetett és közvetlen beszéd; 

szenvedő szerkezetű mondatok; általános alany, hasonlító mondatok) ho deciso 

di partire presto, sono venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani , 

chiudendo la porta mi son fatto male, la Befana non è conosciuta in Ungheria, 

in Ungheria non si festeggia la Befana.. 

Szövegösszetartó eszközök kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, QUANTO 

mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes névmások: IO, TU. . ., 

visszaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, 

QUALE, NE névmás, egy- és többalakú határozatlan névmások:  OGNI, QU-

ALCHE, ALCUNO, QUALSIASI, TUTTO, TANTO névmás ; hangsúlytalan, 

hangsúlyos és összetett személyes névmások: MI, ME, ME NE, GLIELO..) chi 

è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, quando 

andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei venuto?, me ne aveva parlato molto; 

ci vado anch’io ; ogni principio è difficile; Conosco tanta gente simpatica, salve 

a tutti. Ho sbagliato dicendoglielo. 

 

 

Követelmények 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány 

konkrét információt.  

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megvála-

szolni kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat 

és információt cserélni ismerős témákról.  

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra egy-

szerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs 

segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges informá-

ciókat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő té-

mákról minta alapján.  

 

Tankönyvek: 

  



 

 

A tantervi előírásoknak és követelményeknek megfelelő tankönyvek. 

OLASZ NYELV 
Speciális tantervű nyelvi osztály 

2. idegen nyelv 

 

 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szüksé-

gesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpont-

jában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevé-

kenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes 

alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja, 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkeszté-

sének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell 

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabá-

lyokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy je-

lentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a mo-

tivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 



 

 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantár-

gyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, ame-

lyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 
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Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 

az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommuniká-

ció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalma-

zása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi 

ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv 

használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek 

sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta 

az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen 

elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott 

és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az 

önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról ma-

gáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önérté-

kelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklő-

désének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A 

nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgy-

nál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának 

támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének elismerése. 

 

9–10. évfolyam 

 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák 

használatára. Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy 

ez is segítse a tanulókat az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak fi-

gyelembe kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával 



 

 

szemben, erősek a kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreati-

vitására, problémamegoldó és kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatáro-

zóak a motivációt felkeltő és fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a 

nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók 

számára is átlátható értékelés. Ugyancsak segítséget jelent számukra, ha gyakorlatot szereznek 

az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres próbálkozásaik tudato-

sításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

 

  



 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban előforduló szókincset 

és bizonyos nyelvi fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó. 

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és közlések lényegét. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismerős témákról folyó köznyelvi beszéd megértése főbb vonalai-

ban és egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érvei-

nek megértése több beszélő esetén is. 

A fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklő-

dési körhöz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és ért-

hetően beszélnek.  

A fejlesztés tartalma 

A köznyelvi beszéd főbb fordulatainak megértése rendszeresen előforduló, ismerős témák 

esetén. 

A hallott szöveg gondolatmenetének nagy vonalakban való követése, egyes tényszerű részin-

formációk megértése, amennyiben a beszéd világos és ismerős kiejtéssel folyik. 

Mindennapi társalgásban a világos beszéd követése szükség esetén visszakérdezések segítsé-

gével. 

Ismerős témájú lényegre törő előadás vagy beszéd követése. 

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése. 

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek lényeg-

ének megértése. 

Egyszerű nyelvezetű film követése, amelyben a cselekményt nagyrészt a vizuális eszközök és 

az események közvetítik. 

A köznyelvi szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. ismerős beszédtéma esetén az időnként előforduló 

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 

kikövetkeztetése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hosszabb használati utasítások, közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, 

viták, interjúk, dalok, visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, viccek, 

tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, filmek. 



 

 

 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok során kommunikál 

az iskolával, otthonnal és szabadidővel kapcsolatos témákról. 

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél ismerős témákról. 

  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzeté-

ben is. 

Gondolatokat cseréje, vélemény kifejtése és érvelés érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és alkalma-

zása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasz-

nálatban. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint pl. reménykedés, csalódottság, aggo-

dalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összeha-

sonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, informá-

ciócsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, pl. zene, film, könyvek. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vé-

leménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, pl. közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a ható-

ságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek 

megadása orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevo-

nása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 



 

 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtár-

gyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a családjáról, más em-

berekről, lakóhelyéről, tanulmányairól, iskolájáról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az ismerős 

témakörökben folyamatos önkifejezés. 

Érthető, folyamatos beszéd, a mondanivaló szókincsének és tartalmá-

nak megtervezése, és szükség esetén annak tudatos módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma főbb pontjainak tartalmilag pontos kifej-

tése. 

A fejlesztés tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogal-

mazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 



 

 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról. 

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalma-

zása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, pl. körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és az önkorrekció, pl. a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érve-

léssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek be-

mutatása, versek, rapszövegek 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát olvasni, tudja, hogy a 

szövegfajták sajátosságainak ismerete segít a szöveg megértésében. 

Megtalálja az adott helyzetben fontos konkrét információkat egyszerű, 

ismerős témákról szóló mindennapi szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, az érdeklődési körhez kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó, lényegre törő szövegek gondolat-

menete lényegének megértése.  

Vélemények, érvelések követése nagy vonalakban, és a részinformá-

ciók kiszűrése. 

  



 

 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, pl. levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szöveg-

összefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, reklám, 

menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő 

szövegek, képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan témákról, amelyek 

közvetlen szükségletekre, élményekre, eseményekre és konkrét infor-

mációkra vonatkoznak. 

Ismerős témákról gondolatait egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban fejezi ki írásban. 



 

 

Néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket ír minta 

alapján az őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, hét-

köznapi és elvontabb témákról. 

Írásban beszámolás eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomá-

sokról és véleményről, a vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó szö-

vegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

  



 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, isme-

rős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint pl. a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanárok-

nak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelent, 

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből számára hasznos fordulatok kiemelése, és saját írásában való alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép, diasor). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, kérdőívek; listák; hagyományos és elektroni-

kus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes ada-

tokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok; tényszerű információt 

nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, illetve tetszést/nemtet-

szést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instruk-



 

 

ciók; egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaiga-

zolás); diasor; egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid jellemzések; rövid leírá-

sok; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszö-

vegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

Témakörök 9/1. évfolyamra 

 

Személyes vonatkozások, család       16 óra 

Üdvözlés, bemutatkozás, ismerkedés 

A tanuló személye 

Család, családfa 

Családi élet, családi kapcsolatok, teendők 

  



 

 

Ember és társadalom         20 óra 

Emberek külső és belső jellemzése 

Találkozó és közös programok megbeszélése, meghívás 

Baráti kör 

A tizenévesek világa, kapcsolat kortársakkal, felnőttekkel 

Ünnepek, családi ünnepek 

Társadalmi szokások nálunk és a célországban 

 

Környezetünk          16 óra 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

Az évszakok, időjárás, éghajlat 

 

Életmód          30 óra 

Napirend, időbeosztás 

Étkezési szokások nálunk és Olaszországban 

A magyar és az olasz konyha jellemzői 

Hagyományos vagy tipikus ételek 

Receptek, konyhai eszközök 

Étkezés családban, iskolai menzán 

Vendéglátóhelyek és jellemzőik 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás       16 óra 

Szabadidős elfoglaltságok 

E-mailezés külföldre barátokkal 

A mozi, filmes műfajok 

Elmesélni egy film cselekményét 

 

Utazás, turizmus         14 óra 

Útbaigazítás 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés 

Utazás vonaton, a pályaudvarok szolgáltatásai 



 

 

Jegyvásárlás interneten 

 

Gazdaság, pénzügyek, szolgáltatás       16 óra 

Postai és telefonos szolgáltatások, telefonbeszélgetés 

Vásárlás piacon, élelmiszerüzletben, szuper- és hipermarketekben 

Fogyasztás, reklámok 

Tudatos vásárlás 

 

Nyelvtan          88 óra 

 

Alfabeto 

Pronuncia  

Sostantivi e aggettivi 

Accordo sostantivi e aggettivi 

Pronomi personali soggetto 

Indicativo presente di essere. 

Articolo determinativo 

Indicativo presente di avere 

Indicativo presente di chiamarsi (io, tu, lui/lei) 

Le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) 

Indicativo presente: verbi regolari 

Articolo indeterminativo 

Aggettivi in -e 

Forma di cortesia 

Indicativo presente: verbi irregolari 

Indicativo presente dei verbi modali:potere, volere e dovere 

Preposizioni 

Preposizioni articolate 

Il partitivo 

Espressioni di luogo 

C'è - Ci sono 



 

 

Possessivi (mio/a, tuo/a, suo/a) 

Participio passato: verbi regolari 

Passato prossimo 

Ausiliare essere o avere? 

Participio passato: verbi irregolari 

Avverbio ci 

Avverbi di tempo con il passato prossimo 

Verbi modali al passato prossimo 

Futuro semplice: verbi regolari e irregolari 

Usi del futuro semplice 

Futuro cornposto 

Uso del futuro composto 

Pronomi possessivi 

Possessivi con i nomi di parentela 

Quello-Bello 

Volerci- Metterci 

Indicativo imperfetto: verbi regolari e irregolari 

Uso dell’indicativo imperfetto 

Verbi modali all’indicativo imperfetto  

Trapassato prossimo 

Uso del trapassato prossimo 

Pronomi diretti 

Pronome partitivo NE 

Pronomi diretti nei tempi composti e con i verbi modali 

 

Követelmények: 

 

A beszédértés terén: a tankönyvben szereplő témakörökben és beszédhelyzetekben megértik a 

normál tempójú olasz beszédet, és arra reagálni tudnak. Globálisan megértik az összefüggése-

ket, idő- és térbeli viszonyokat, a tartalmi részleteket. Képesek a szövegelemek tematikai cso-

portosítására, a szöveg felépítésének felismerésére. Az ismeretlen szavak és kifejezések meg-

értésére törekednek. 



 

 

A beszéd terén: képesek a tanult témakörökhöz kapcsolódó beszédhelyzetekben beszélgetést 

folytatni, véleményt, szándékot kifejezni és azt egyszerű formában indokolni. 

A szövegértés terén: a tanulók képesek ismert olasz nyelvű szöveget jól érthető kiejtéssel, he-

lyes hangsúllyal és hanglejtéssel, jó tempóban felolvasni, a szöveg tartalmát globálisan és rész-

leteiben is feldolgozni, és a megadott szempontok alapján a szövegre vonatkozó feladatokat 

megoldani. 

A szövegalkotás terén: mind szóban, mind pedig írásban magyar nyelvre tud fordítani össze-

függő olasz nyelvű szöveget, ha annak nyelvtani szerkezete és szóhasználata nem tér el lénye-

gesen a tankönyvben foglalt szövegekétől. 

A fordítás terén: az adott tudásszintnek megfelelő, egyszerűbb magyar nyelvű szöveget le tud 

fordítani olasz nyelvre szótár használatával. 

Az írás terén: mind a tankönyv gyakorló feladatait, mind pedig a tanár által adott alkotó jellegű 

feladatokat képes írásban is megoldani, az olasz nyelv nyelvtani és helyesírási szabályainak 

betartásával. 

 

 

Témakörök 9/2. évfolyamra 

 

Személyes vonatkozások, család        2 óra 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

Személyes tervek 

 

Ember és társadalom          4 óra 

Emberek külső és belső jellemzése 

Öltözködés, divat 

 „Made in Italy”  

 

Környezetünk           2 óra 

Az otthon és a lakóhely környéke 

 

Az iskola          10 óra 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, tagozatok) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

Az ismeretszerzés különböző módjai 



 

 

A nyelvtanulás, a nyelvtanulás szerepe, fontossága 

Csereút 

Az iskolarendszer nálunk és Olaszországban 

Egyetemi élet, ösztöndíjak, reformok 

 

A munka világa          6 óra 

Foglalkozások, szükséges kompetenciák, 

Diákmunka 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Önéletrajz 

 

Életmód           4 óra 

Életmód nálunk és Olaszországban 

 

Szabadidő, művelődés és szórakozás      10 óra 

Szabadidős elfoglaltságok. Hobbik 

A televízió és a rádió 

Könnyűzenei koncertek 

Híres olasz énekesek 

 

Utazás, turizmus         10 óra 

Útbaigazítás 

Nyaralás itthon és külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése és megszervezése 

Az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere, panziók, szál-

lodák) 

Gazdaság, szolgáltatások és pénzügyek      20 óra 

A pénz szerepe a mindennapokban 

Zsebpénz  

Banki szolgáltatások, bankkártya használata 



 

 

Vásárlás (ruha, cipő, kiegészítők, elektronikai eszközök, könyv)  

 

Nyelvtan          40 óra 

 

Verbi riflessivi 

Verbi riflessivi reciproci 

Verbi riflessivi nei tempi composti e con i verbi modali 

Forma impersonale 

Pronomi indiretti 

Pronomi diretti e indiretti nei tempi composti 

Pronomi indiretti con i verbi modali 

Imperativo: verbi regolari e irregolari 

Imperativo negativo 

Imperativo con i verbi modali 

Condizionale semplice: verbi regolari e irregolari 

Usi del condizionale 

Condizionale passato 

Uso del condizionale composto 

I pronomi combinati 

I pronomi combinati nei tempi composti 

Aggettivi, pronomi e avverbi interrogativi 

I pronomi relativi 

CHI come pronome relativo 

Altri pronomi relativi (coloro che) 

STARE + gerundio 

STARE  per  +  infinito 

La comparazione degli aggettivi 

Il superlativo relativo e assoluto 

  



 

 

Fogalomkörök - 9. évfolyam 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése (ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 

Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése (PIOVERE, NEVICARE 

piove, nevica. 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, , visszaható igék, ge-

rundio, infinito passato, általános alany) 

studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i 

libri! Mi rilasso leggendo. 

Birtoklás kifejezése (AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho 

due fratelli, le pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere 

è mio 

Térbeli viszonyok (elöljárószók: IN, A, SU, DA,  FRA, helyhatározószók: QUI, 

QUA, DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, 

DIETRO) siamo a scuola, a destra, dentro c’è buio, tutti stanno 

fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok (időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, 

DOPO, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, ANCORA, 

DURANTE, igeidők egyeztetése: egyidejűség domani andiamo in 

montagna, arrivo lunedì sera, prima facciamo i compiti, non 

parlare durante la lezione! Carla si alza presto; sei ancora giovane; 

oggi è sabato, domani è domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla 

sempre del suo lavoro, allora cominciamo! 

Mennyiségi viszonyok (számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, UNO, DUE, 

TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, DUEMILA) qui 

ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, quanti anni hai? 

ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie di olio, mi sento 

abbastanza bene,  

Minőségi viszonyok (melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, 

BIANCO, NERO, ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è 

grande, ho una camicia bianca, come è?, di che colore è?, mi fa 

male, è bellissima 

Modalitás (módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, 

voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 

vorrei sapere la verità, potresti prestarmi il tuo dizionario? 



 

 

Esetviszonyok (névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di 

cominciare a,  chiedere a, avere bisogno di, avere voglia di, andare 

a fare, essere contento di, convincere a, evitare di 

Logikai viszonyok (kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; 

mondatrövidítés elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, álta-

lános alany, hasonlító mondatok) Perché non mangi? Perché non 

ho fame. Passo il pomeriggio leggendo. 

Szövegösszetartó eszkö-

zök 

Kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, DOVE, 

PERCHÉ, QUANTO mutató névmások: QUESTO, QUELLO, 

személyes névmások: IO, TU…., visszaható névmások: MI, TI, 

SI, CI, VI, SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, név-

más, hangsúlytalan, hangsúlyos személyes névmások: MI, ME, ti 

piace nuotare? chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, 

come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, qual è il tuo 

libro?  

 

Követelmények: 

 

A beszédértés terén: Az eddig előfordult témakörökben és beszédhelyzetekben megértik az 

olasz beszédet, és arra reagálni is tudnak. Globálisan megértik az összefüggéseket, és az isme-

retlen szavak és kifejezések megértésére törekednek. 

A beszéd terén: képesek a tanult témakörökhöz kapcsolódó beszédhelyzetekben beszélgetést 

folytatni, véleményt, szándékot kifejezni és azt indokolni. 

A szövegértés terén: a tanulók képesek a szöveg tartalmát globálisan és részleteiben is feldol-

gozni, és megadott szempontok alapján a szövegre vonatkozó feladatokat megoldani. 

A szövegalkotás terén: mind szóban, mind pedig írásban mindkét nyelvre tudnak fordítani ösz-

szefüggő szöveget, ha annak nyelvtani szerkezete nem tér el lényegesen a tankönyvben foglalt 

szövegekétől. 

Az írás terén: mind a tankönyv gyakorló feladatait, mind pedig a tanár által adott alkotó jellegű 

feladatokat képes megoldani az olasz nyelv nyelvtani és helyesírási szabályainak betartásával. 

 

Témakörök 10. évfolyamra 

 

Személyes vonatkozások, család        2 óra 

Családi élet 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők, munkamegosztás 

 



 

 

Ember és társadalom          3 óra 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

A kommunikáció minden formája, tömegkommunikációs eszközök 

Társadalmi szokások nálunk és Olaszországban” 

Társadalmi problémák a mai Olaszországban 

 

Környezetünk          10 óra 

Környezetszennyezés egyéni és társadalmi szinten 

Környezeti pusztulás és következményei 

Környezetvédelem egyéni, társadalmi és globális szinten 

 

Az iskola           2 óra 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

  



 

 

Életmód          10 óra 

Az egészséges életmód ( a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás) 

Egészséges és egészségtelen táplálékok 

Életünk és a stressz 

Gyakori betegségek, sérülések, balesetek 

Gyógykezelés (orvosnál, kórházban) 

Függőségek 

A kábítószerek  

Életmód nálunk és Olaszországban 

 

Szabadidő, művelődés és szórakozás      15 óra 

Színház, koncert és kiállítások stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport, sportágak 

A sport problémái: dopping és erőszak 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet 

Kulturális és sportélet nálunk és Olaszországban 

 

Utazás, turizmus         10 óra 

Turisztikai célpontok Olaszországban (Róma, Velence, Firenze, Nápoly, Milánó) 

Utazás autóval 

 

Tudomány és technika         3 óra 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Olasz és magyar híres feltalálók 

 

Gazdaság, szolgáltatások és pénzügyek       2 óra 

Fogyasztás, reklámok 

„Made in Italy” Az olasz gazdaság jellemzői 

 



 

 

Nyelvtan          33 óra 

 

Passato remoto: verbi regolari e irregolari 

Trapassto remoto 

Avverbi di modo 

Congiuntivo presente: verbi regolari e irregolari  

Congiuntivo passato 

Uso del congiuntivo 

Congiuntivo imperfetto: verbi regolari e irregolari 

Congiuntivo trapassato  

La concordanza dei tempi del congiuntivo 

Perido ipotetico 

Forma passiva 

SI passivante 

  



 

 

Fogalomkörök - 10. évfolyam 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése (ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 

Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése (PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE,)  

piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 

disastro, non è successo niente. 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, 

passato prossimo, futuro semplice, imperfetto, condizionale 

presente, trapassato prossimo, visszaható igék, gerundio) 

studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i 

libri!, ho studiato molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo 

voglia di piangere, mi faresti un piacere?, non avevo mai vista una 

macchina così bella, chiudendo la porta mi son fatto male.  

Birtoklás kifejezése (AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho 

due fratelli, le pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere 

è mio 

Térbeli viszonyok (elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, 

QUA,  DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, 

DIETRO) il gesso è lì, siamo a scuola, a destra, dentro c’è buio, 

tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok (időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, 

DOPO, IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIA’, 

ANCORA, DURANTE, igeidők egyeztetése: egyidejűség, ) 

domani andiamo in montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati 

ieri, prima facciamo i compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora 

giovane; oggi è sabato,  domani è  domenica; ci vediamo dopo! 

Paolo parla sempre del suo lavoro, allora cominciamo! durante la 

lezione abbiamo già parlato molto della cultura italiana  

Mennyiségi viszonyok (számnevek: MOLTO, POCO, ABBASTANZA, NIENTE, UNO, 

DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, MILLE, 

DUEMILA) qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro lezioni, 

quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due bottiglie 

di olio, mi sento abbastanza bene, non ci capisco niente 



 

 

Minőségi viszonyok (melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, 

BIANCO, NERO, ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è 

grande, ho una camicia bianca, come è?, di che colore è?, mi fa 

male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima 

Modalitás (módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) 

voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 

vorrei sapere la verità, potresti prestarmi il tuo dizionario? 

Esetviszonyok (névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: cominciare a, de-

cidere di, chiedere a, essere contento di, mi piace, vestire di nero, 

Logikai viszonyok (kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; 

mondatrövidítés elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, köz-

vetett és közvetlen beszéd) Perché non mangi? Perché non ho 

fame. Passo il pomeriggio leggendo.ho deciso di partire presto, 

sono venuto per salutarti, vengo a trovarti domani  

Szövegösszetartó eszkö-

zök 

kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, 

QUANTO mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes 

névmások: IO, TU. . ., visszaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, 

SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, NE névmás, hang-

súlytalan, hangsúlyos és összetett személyes névmások: MI, ME, 

ME NE, GLIELO..) t i piace nuotare? chi è questa ragazza?, che 

cosa facciamo adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a casa?, 

chi è lui?, qual è  il tuo libro? perché non sei venuto?, me ne aveva 

parlato molto, ci vado anch’io. 

 

 

Követelmények 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi be-

szédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatá-

ban alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez. 

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek se-

gítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb 

pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lé-

nyegre törően megfogalmazott szövegekben. 



 

 

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatko-

zásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga középszintű követelmé-

nyeinek. 

 

 

11–12. évfolyam 

 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A gim-

náziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy 

a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek kö-

szönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi 

évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni 

abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatá-

rozott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A 

nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak 

a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé te-

szik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munká-

juk során egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. évfolyamon 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik szerint a 

középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi 

során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve 

gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használa-

tára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilé-

pés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészí-

tésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a 

nyelvtanár is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati 

viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 



 

 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabad-

idő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadások-

ból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfe-

lelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag isme-

rős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed köve-

tése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általá-

nos és részinformációinak megértése.  

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének meg-

értése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kap-

csolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  



 

 

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televí-

ziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, 

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgeté-

sek, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő inter-

júk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi 

utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társal-

gásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmá-

nyokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fo-

kozatainak pontos kifejezése. 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vita-

helyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasz-

nálatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezde-

ményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok 

alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelen-

tőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vé-

leménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 



 

 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner vé-

leményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-

mazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegí-

tése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 



 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbe-

széd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élmé-

nyeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátá-

masztása példákkal, érvekkel. 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, va-

lamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörök-

ben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témaki-

fejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alap-

ján. 

  



 

 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kija-

vítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (ön-

állóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, 

nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenységé-

hez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírását. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részletek 

megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, néző-

pontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános és 

részinformációinak megértése. 

  



 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a 

lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és figyel-

meztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek 

és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors megha-

tározása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és 

beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggés-

ből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, 

reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játéksza-

bályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), internetes 

honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantár-

gyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásiro-

dalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, ér-

deklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 



 

 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek fel-

jegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és az 

értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető 

közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő feljegyzé-

sek/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes jelen-

tőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó informá-

ciók és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak kö-

vetése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre ta-

golása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb 

megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 



 

 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stílus-

elemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre használt 

kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képes-

lapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-

ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai 

levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tet-

szést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzé-

sek közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegének egyeztetése, 

cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instrukciók, tör-

ténetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, 

dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

Témakörök 11. évfolyamra 

 

Személyes vonatkozások, család       10 óra 

A családi élet mindennapjai, konfliktus helyzetek 

Családi munkamegosztás 

A családalapítás kitolódása 

Élettársi kapcsolatok  

 

Ember és társadalom         16 óra 

Barátság, együttes programok, „bulik” 

A nők helyzete a fejlett társadalmakban és a harmadik világban 

Nemzeti és hagyományos ünnepek 

A divat 

 

Az iskola           4 óra 

Tanulmányi kirándulások, diákcserék, ösztöndíjak 

 



 

 

Életmód           4 óra 

Étkezési szokások, etikett 

 

Környezetünk          10 óra 

Az otthon és a lakóhely környéke (szolgáltatások, szórakozási és művelődési lehetőségek) 

Növények és állatok a környezetünkben 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

Lakásbérlés 

 

A munka világa         15 óra 

Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

Álláskeresés 

Állásinterjú 

Távmunka 

 

Szabadidő művelődés és szórakozás       15 óra 

A sajtó 

Könyvtárak 

Olvasási szokások 

Az infokommunikáció szerepe 

Televíziós reklámok és hatásaik 

 

Utazás, turizmus         20 óra 

Városi tömegközlekedés 

Utazás repülővel, repülőtéri szolgáltatások 

Hajózás 

 

Tudomány, technika         10 óra 

A számítógép és az internet felhasználási lehetőségei és veszélyei 

 



 

 

Gazdaság és pénzügyek         5 óra 

Postai szolgáltatások 

Telefonos szolgáltatások 

Családi gazdálkodás 

 

Nyelvtan          71 óra 

 

Possessivi 

Condizionale 

Pronomi diretti, indiretti, combinati 

Comparativi 

Relativi – relativi possessivi 

Passato remoto 

Preposizioni 

Interrogativi, dimostrativi, indefiniti 

Congiuntivo 

Congiunzioni 

Imperativo 

Periodo ipotetico 

Ci e ne 

Forma passiva – si passivante 

Discorso diretto e indiretto 

Formazione di parole 

Forma imlicita ed esplicita 

Concordanza dei tempi e modi 

 

Fogalomkörök - 11. évfolyam 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 



 

 

Létezés kifejezése (ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 

Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 

Történés kifejezése (PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, 

ACCADERE)  

piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 

disastro, non è successo niente, accade spesso 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, 

passato prossimo, futuro semplice, imperfetto, condizionale 

presente,  trapassato prossimo, condizionale passato, visszaható 

igék, szenvedő szerkezet, gerundio, általános alany, passato re-

moto) 

studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i 

libri!, ho studiato molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo 

voglia di piangere, mi faresti un piacere?, non avevo mai vista una 

macchina così bella, questo libro è stato tradotto da uno scrittore 

famoso, chiudendo la porta mi son fatto male; si fece tardi. 

Birtoklás kifejezése (AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho 

due fratelli, le pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere 

è mio 

Térbeli viszonyok (elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, 

QUA, LÌ, LÀ, DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, 

DIETRO) il gesso è lì, siamo a scuola, a destra, dentro c’è buio, 

tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok (időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, 

DOPO, IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, 

ANCORA, DURANTE, igeidők egyeztetése: egyidejűség, előide-

jűség, utóidejűség a jelenben és a múltban) domani andiamo in 

montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i 

compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato,  

domani è  domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo 

lavoro, allora cominciamo! durante la lezione abbiamo già parlato 

molto della cultura italiana 

Mennyiségi viszonyok (számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, 

NIENTE, UNO, DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, 

MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro 

lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due 

bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza 

bene, non ci capisco niente 



 

 

Minőségi viszonyok (melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, 

BIANCO, NERO, ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è 

grande, ho una camicia bianca, come è?, di che colore è?, mi fa 

male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima 

Modalitás (módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE) 

voglio uscire, posso venire anch’io?, devi capire, non sai guidare?, 

vorrei sapere la verità, potresti prestarmi il tuo dizionario? 

Esetviszonyok (névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di 

cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno 

di, avere voglia di, andare a fare, essere contento di, evitare di 

Logikai viszonyok (kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; 

mondatrövidítés elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, köz-

vetett és közvetlen beszéd; szenvedő szerkezetű mondatok; álta-

lános alany, hasonlító mondatok) ho deciso di partire presto, sono 

venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani, chiudendo la 

porta mi son fatto male, la Befana non è conosciuta in Ungheria; 

in Ungheria non si festeggia la Befana. 

Szövegösszetartó eszkö-

zök 

kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, 

QUANTO mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes 

névmások: IO, TU…  visszaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, 

SI, vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, NE  névmás, hang-

súlytalan, hangsúlyos és összetett személyes névmások: MI, ME, 

ME NE, GLIELO..) chi è questa ragazza?, che cosa facciamo 

adesso?, come ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, 

perché non sei venuto?, me ne aveva parlato molto, ci vado 

anch’io. 

 

 

Követelmények: 

 

A tanuló legyen képes a hosszabb, nyelvileg bonyolultabb közlésformák, gondolatmenetek kö-

vetésére, a kommunikációs szándék megértésére több beszélő esetén is. 

Legyen képes beszélgetést folytatni az általánosabb, összetettebb témákban, álláspontját, véle-

ményét szabatosan összefüggően kifejteni. Legyen képes a mindennapi élet feladataiban ár-

nyaltabb kommunikációra is. 

Beszéde legyen összefüggő, és tartsa be a nyelvhelyesség szabályait. A tanuló legyen képes 

megérteni általánosabb jellegű, mindennapi tapasztalataihoz nem feltétlenül közelálló, elvon-

tabb témákat, szövegeket. Legyen képes értelmezni a szövegben megjelenő szándékokat, véle-

ményeket, elkülöníteni érveket és ellenérveket, tényeket és véleményeket. 



 

 

Legyen képes olyan szépirodalmi szövegek megértésére, amelyek témájuknál, nyelvi megfor-

máltságuknál fogva széles olvasóréteg számára hozzáférhetőek. 

A tanuló legyen képes árnyaltan, gondolatai elrendezésére fokozottan ügyelve kifejezni magát. 

Használjon változatos szókincset, mondanivalójának megfelelően komplex mondatszerkezete-

ket, írásműveit logikusan szerkessze és tagolja. 

Legyen képes az alapvető nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek biztos és árnyalt használa-

tára a mondat és a szöveg szintjén. 

Legyen képes mindkét nyelvre való pontos és szabatos fordításra. 

 

Témakörök 12. évfolyamra 

 

Személyes vonatkozások, család       10 óra 

Generációs problémák: kamaszok és fiatalok 

A családmodell változásai 

Az idősek helyzete 

Ember és társadalom         20 óra 

Baráti kör 

Barátság fiúk és lányok között 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság 

Nemek közti egyenlőség 

A válások okai 

Demográfiai problémák 

Önkéntes munka, tolerancia, fogyatékkal élők 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

Ki- és bevándorlás 

 

Környezetünk          15 óra 

Zalaegerszeg  

Állatkertek, szafari parkok, nemzeti parkok, védett területek 

Az éghajlati változások 

Környezetvédelem 

 



 

 

Az iskola           4 óra 

Iskolai hagyományok 

  

A munka világa          4 óra 

Munkanélküliség 

Esélyegyenlőség a munka világában 

 

Életmód          10 óra 

Alternatív gyógyítási módok 

Az egészségügy etikai és morális kérdései 

Dohányzás, alkoholizmus 

 

Szabadidő művelődés és szórakozás       10 óra 

Múzeumok, múzeumok éjszakája 

A művészetek szerepe a mindennapokban 

A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

 

Utazás, turizmus         25 óra 

Utazás autóval (autószerelőnél, teendők baleset esetén) 

A motorizáció következményei 

Tömeg turizmus és környezettudatos turizmus 

Falusi turizmus, ökoturizmus 

Magyarország turisztikai célpontjai 

Budapest 

Olasz – magyar kulturális kapcsolatok 

 

Tudomány, technika          6 óra 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben (Az élet régen) 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatásai a társadalomra és az emberiségre 

A motorizáció 

 



 

 

Gazdaság és pénzügyek         4 óra 

Fogyasztás és reklámok 

A fogyasztói társadalom 

Nyelvtan          52 óra 

 

A négy évfolyam nyelvtani anyagának tematikus ismétlése, elmélyítése és bővítése 

Rendhagyó főnevek 

Melléknevek fokozása, hasonlító szerkezetek 

A számnevek 

A névmások 

A prepozíciók 

Rendhagyó igék 

Az igeidők egyeztetése kijelentő módban 

Az igeidők egyeztetése kötőmódban 

A szenvedő szerkezet 

Mondatrövidítés igeneves szerkezetekkel 

Gerundio semplice, gerundio composto 

Infinito presente, infinito passato 

Participio presente, participio passato  

A függő beszéd 

A szóképzés 

 

Fogalomkörök - 12. évfolyam 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése (ESSERE, ESSERCI, STARE, ESISTERE)  

è bello, è primavera, c’è tempo, sta bene, è a Roma, mi chiamo 

Maria, è una bella ragazza, è un vero amico, si trova a Roma 



 

 

Történés kifejezése (PIOVERE, NEVICARE, DIVENTARE, SUCCEDERE, , 

ACCADERE)  

piove, nevica, sono nato a, è diventato grande, è successo un 

disastro, non è successo niente,  accade spesso 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, 

passato prossimo, futuro semplice, imperfetto, condizionale 

presente, trapassato prossimo, condizionale passato, congiuntivo 

presente/passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio, 

infinito passato, általános alany, passato remoto) 

Cselekvés kifejezése (igealakok: indicativo presente, imperativo, participio passato, 

passato prossimo, futuro semplice, imperfetto, condizionale 

presente, trapassato prossimo, condizionale passato, congiuntivo 

presente/passato, visszaható igék, szenvedő szerkezet, gerundio, 

infinito passato, általános alany, passato remoto) 

studio l’italiano, vivo in Ungheria, dammi una penna!, aprite i 

libri!, ho studiato molto, andremo in Italia, mi alzo presto, avevo 

voglia di piangere, mi faresti un piacere?, non avevo mai vista una 

macchina così bella, saresti dovuto venire con noi, spero che ci 

siano tutti, credo che siano stati contenti tutti, questo libro è stato 

tradotto da uno scrittore famoso, chiudendo la porta mi son fatto 

male, sono contento di averlo conosciuto; si fece tardi. 

Birtoklás kifejezése (AVERE, DI elöljárószó, birtokos névmások: MIO, TUO...) ho due 

fratelli, le pagine del libro, questo è il mio ragazzo, il piacere è mio 

Térbeli viszonyok (elöljárószók: IN, A, SU, DA, IN, FRA, helyhatározószók: QUI, 

QUA, LÌ, LÀ, DENTRO, SOTTO, SOPRA, FUORI, DAVANTI, 

DIETRO) il gesso è lì, siamo a scuola, a destra, dentro c’è buio, 

tutti stanno fuori, la camicia è sopra 

Időbeli viszonyok (időhatározószók: ORA, ADESSO, DOMANI, OGGI, POI, 

DOPO, IERI, PRIMA, SEMPRE, ALLORA, ALLA FINE, GIÀ, 

ANCORA, DURANTE, igeidők egyeztetése: egyidejűség, előide-

jűség, utóidejűség a jelenben és a múltban) domani andiamo in 

montagna, arrivo lunedì sera, sono arrivati ieri, prima facciamo i 

compiti, ! Carla si alza presto; sei ancora giovane; oggi è sabato,  

domani è  domenica; ci vediamo dopo! Paolo parla sempre del suo 

lavoro, allora cominciamo! durante la lezione abbiamo già parlato 

molto della cultura italiana. 

Mennyiségi viszonyok (számnevek: MOLTO, POCO, PARECCHIO, ABBASTANZA, 

NIENTE, UNO, DUE, TRE. . . DIECI . . . VENTI. . . . CENTO, 

MILLE, DUEMILA) qui ci sono molte ragazze, abbiamo quattro 

lezioni, quanti anni hai? ho comprato due etti di prosciutto e due 

bottiglie di olio, abbiamo studiato parecchio, mi sento abbastanza 

bene, non ci capisco niente 



 

 

Minőségi viszonyok (melléknevek: GRANDE, ALTO, BELLO, CALDO, PICCOLO, 

BIANCO, NERO, ecc. a melléknevek fokozása) il giardino è 

grande, ho una camicia bianca, come è?, di che colore è?, mi fa 

male, è la più bella ragazza della classe: è bellissima 

Modalitás (módbeli segédigék:VOLERE, POTERE, DOVERE, SAPERE, a 

kötőmód használatának esetei) voglio uscire, posso venire 

anch’io?, devi capire, non sai guidare?, vorrei sapere la verità, 

potresti prestarmi il tuo dizionario? spero che ci siano tutti. 

Esetviszonyok (névmások: MI, TI, GLI, LE. . .) igei vonzatok: essere contenti di, 

cominciare a, decidere di, smettere di, chiedere a, avere bisogno di, 

avere voglia di, andare a fare, essere contento di, evitare di 

Logikai viszonyok (kötőszók: E, O, MA, PERCHÉ, alá- és mellérendelő mondatok; 

mondatrövidítés elöljárószó+főnévi igenévvel, gerundióval, köz-

vetett és közvetlen beszéd; szenvedő szerkezetű mondatok; általá-

nos alany, hasonlító mondatok) ho deciso di partire presto, sono 

venuto/-a per salutarti, vengo a trovarti domani , chiudendo la porta 

mi son fatto male, la Befana non è conosciuta in Ungheria, in 

Ungheria non si festeggia la Befana.. 

Szövegösszetartó eszkö-

zök 

kérdőszók: CHI?, CHE COSA?, COME? QUANDO?, PERCHÉ, 

QUANTO mutató névmások: QUESTO, QUELLO, személyes 

névmások: IO, TU. . ., visszaható névmások: MI, TI, SI, CI, VI, SI, 

vonatkozó névmások: CHE, CUI, QUALE, NE névmás, egy- és 

többalakú határozatlan névmások:  OGNI, QUALCHE, ALCUNO, 

QUALSIASI, TUTTO, TANTO névmás ; hangsúlytalan, hangsú-

lyos és összetett személyes névmások: MI, ME, ME NE, 

GLIELO..) chi è questa ragazza?, che cosa facciamo adesso?, come 

ti chiami?, quando andiamo a casa?, chi è lui?, perché non sei 

venuto?, me ne aveva parlato molto; ci vado anch’io ; ogni 

principio è difficile; Conosco tanta gente simpatica, salve a tutti. 

Ho sbagliato dicendoglielo. 

  



 

 

Követelmények 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köz-

napi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természe-

tes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, 

hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles kö-

réről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el 

tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző té-

mák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról 

úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket 

és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelmé-

nyeinek. 

 

Tankönyvek: 

 

A tantervi előírásoknak és követelményeknek megfelelő tankönyvek. 

OLASZ NYELV 
Fakultáció 

11 – 12. évfolyam 

 

 

Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, 

vagyis a világról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a 

motivációval, amelyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szüksé-

gesek. 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevé-

kenységközpontú. Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későb-

biek során várhatóan fontos szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpont-

jában a cselekvő tanulók állnak, akik az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat 



 

 

oldanak meg. A feladatok megoldása során receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevé-

kenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb megoldandó feladat több készség együttes 

alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ezért a nyelvtanulásban is fontos szerepet játszanak a 

szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák. A recepció során a nyelvhasználó, illetve a 

nyelvtanuló észleli az írott vagy hallott szöveget, azonosítja, mint számára lényegeset, felfogja, 

mint nyelvi egységet és összefüggésében értelmezi. A produkció során megtervezi és szóban 

vagy írásban létrehozza a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk 

kell azokat a nyelvi eszközöket, amelyekből, és amelyekkel helyesen megformált, értelmes 

mondanivaló alakítható ki. Tisztában kell lenniük a mondanivaló szerveződésének, szerkeszté-

sének elveivel, hogy koherens nyelvi egységgé formálhassák közlendőjüket. Ismerniük kell 

azokat az eszközöket és forgatókönyveket, amelyekkel sikeresen megoldhatók a különféle 

kommunikációs helyzetek. Tisztában kell lenniük az egész nyelvi érintkezést átszövő szabá-

lyokkal, amelyek a nemek, korosztályok, társadalmi csoportok között különböző alkalmakkor 

szabályozzák az érintkezést. Ide tartoznak a nyelvi udvariassági szabályok, rituálék és a hely-

zetnek megfelelő hangnem használatának szabályai is. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, 

a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is vi-

szonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott 

kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás 

lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy je-

lentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a mo-

tivációt. 

Az idegen nyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelv-

tanulással és az idegen nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív 

attitűd, ami magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti nyitottságot. 

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a NAT hangsúlyozza a tantárgyközi integráció 

fontosságát. Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantár-

gyak keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen 

nyelvvel való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, ame-

lyeket más tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanu-

lási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudá-

sukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint hogy újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben tá-

masztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gya-

korlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai referen-



 

 

ciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott téma-

körök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatá-

rozott nyelvi szintek a következők: 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv a KER-ben leírt készségek alapján határozza meg a nyelvtanulás 

fejlesztési egységeit, ezek a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő 

beszéd és az íráskészség. A KER-ben meghatározott nyelvi szintek és kompetenciák azonban 

nem mechanikusan, hanem a tanulók életkori sajátosságainak tükrében értelmezve kerültek be 

a kerettantervbe.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

NAT-ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme átvihető az idegen nyelv tanulásába és fordítva, 

az idegen nyelv tanulása során elsajátított kompetenciák hasznosak az anyanyelvi kommuniká-

ció területén. A két terület erősítheti egymást, olyannyira, hogy megfelelő módszerek alkalma-

zása esetén az is lehet sikeres nyelvtanuló és nyelvhasználó, akinek hiányosak az anyanyelvi 

ismeretei, sőt az idegen nyelv tanulása segíthet abban, hogy tudatosabbá váljon az anyanyelv 

használata.  

Az önálló tanulás képességének kialakításában hasznos segítséget nyújt a modern tech-

nika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek 

sokasága. Míg korábban csak az írott és a hallott szöveg megértésének fejlesztését támogatta 

az internet, ma már számos lehetőség kínálkozik a produktív nyelvhasználatra is. Az ingyen 

elérhető autentikus hanganyagok és videók, képek, szótárak, interaktív feladatok mellett az írott 

és a szóbeli csevegés, a fórumozás és a blogolás is élményszerű nyelvtanulásra ad alkalmat. Az 

önálló tanulás képességének folyamatos fejlesztéséhez azonban szükség van a tanulásról ma-

gáról való beszélgetésre, a tanulási stratégiák kialakításában való segítségnyújtásra, az önérté-

kelés és a társértékelés alkalmainak megteremtésére is. 

A nyelvtanítás sikerében fontos szerepet játszik a nyelvtanulók ismereteinek, érdeklő-

désének, igényeinek, nyelvi és nem nyelvi készségeinek bekapcsolása a tanulási folyamatba. A 

nyelvtanulás ugyanakkor a témák sokfélesége miatt, valamint azért, mert minden más tantárgy-

nál több lehetőséget nyújt a beszélgetésre, kiválóan alkalmas a személyiség kibontakozásának 

támogatására. A siker másik kulcsa a folyamatos pozitív megerősítés, a tanulók önmagukhoz 

mért fejlődésének elismerése. 

 

11–12. évfolyam 

 

Az idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatás tartalmát és céljait tekintve minden egyéb 

kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott nevelési cél beépíthető. A gim-

náziumi tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalttal és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy 

a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi ismereteiknek kö-

szönhetően pedig széles körű információszerzésre és viszonyításra képesek. A gimnáziumi 

évekre egységesen meghatározott témakörökhöz megadott szempontok segítenek eligazodni 



 

 

abban, hogy hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatá-

rozott fejlesztési célok, és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A 

nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak 

a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé te-

szik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munká-

juk során egész életükön át. 

Az első idegen nyelvből a gimnázium 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. évfolyamon 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik szerint a 

középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi 

során használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve 

gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő 

tantárgyi tartalmak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használa-

tára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilé-

pés előtti utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészí-

tésnek, a szükséges készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a 

nyelvtanár is sokat segíthet, pl. a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati 

viszonyokat, következményeket feltáró feladatokkal. 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, amelyek olyan 

ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a munka, az iskola, a szabad-

idő. 

Ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió- és tévéadások-

ból, amelyek aktuális eseményekről vagy érdeklődési körének megfe-

lelő témáról szólnak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi és tanulmányi életben elhangzó hosszú beszédek megértése, 

ha normális beszédtempóban erős akcentus nélkül beszélnek. 

Konkrét és elvont témájú üzenetek megértése, amelyek a mindennapi 

élet, illetve a tanulmányi munka során előfordulhatnak. 

Az összetettebb érvelés követése, amennyiben a téma viszonylag isme-

rős, és a beszéd menete jól követhető. 

Az anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed köve-

tése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben meghatározott szövegek általá-

nos és részinformációinak megértése.  



 

 

A fejlesztés tartalma 

A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének meg-

értése. 

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kap-

csolatos előadás főbb pontjainak megértése. 

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard 

dialektusú bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése. 

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén. 

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, pl. szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások  

Közlemények, párbeszédek, üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televí-

ziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, 

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok), telefonbeszélgeté-

sek, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, beszélgetések, riportok, élő inter-

júk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely külföldi 

utazás során adódik. 

Előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy érdeklődési 

körének megfelelő, ismert vagy mindennapi témáról folytatott társal-

gásban (pl. család, szabadidő, munka, utazás, aktuális események).  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Folyékony, helyes és hatékony nyelvhasználat általános és tanulmá-

nyokkal kapcsolatos témák széles körében. 

Gondolatok, vélemény és érvek, valamint az érzelmek különböző fo-

kozatainak pontos kifejezése. 



 

 

Hatékony részvétel a mindennapi és a tanulás során előforduló vita-

helyzetekben. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasz-

nálatban. 

Az érettségi részletes követelményeiben megadott témakörökben és 

kommunikációs helyzetekben zökkenőmentes kommunikáció kezde-

ményezése, fenntartása és lezárása vizuális és verbális segédanyagok 

alapján. 

A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos 

témák körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelen-

tőségének kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok 

értékelése mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, in-

formációcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, vé-

leménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos meg-

fogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner vé-

leményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztala-

tokról való beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélge-

tésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, 

mások bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, fél-

reérthető megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 



 

 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkal-

mazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegí-

tése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása 

a beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílus-

ban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos, 

hatékony jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg meg-

fogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások. 

Személyes és telefonos társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbe-

széd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű mondatokkal élmé-

nyeit, álmait, reményeit, céljait. 

Röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét. 

El tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és véleményt tud 

nyilvánítani ezekről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, szisztematikusan kifejtett leírás és bemutatás, előadás tartása 

az érdeklődési körhöz és a tanulmányokhoz kapcsolódó témák széles 

skálájában. 

A fontos gondolatok megfelelő kiemelése, és a mondanivaló alátá-

masztása példákkal, érvekkel. 



 

 

Annak megtervezése, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, va-

lamint a hallgatóságra tett hatás figyelembe vétele. 

Képesség természetes módon eltérni egy előre elkészített szövegtől. 

Az érettségi vizsga részletes követelményeiben megadott témakörök-

ben és kommunikációs helyzetekben önálló megnyilatkozás, témaki-

fejtés (gondolatok, vélemény) vizuális és verbális segédanyagok alap-

ján. 

A fejlesztés tartalma 

Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása pél-

dákkal, érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a 

legtöbb általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és ki-

javítása körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szem-

pontokra, a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Leírások, képleírások, témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk 

(önállóan vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és tár-

salgás, nyilvános viták és eszmecserék, telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszö-

vegek. 



 

 

 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, tevékenysé-

géhez, tanulásához kapcsolódó szövegek megértésére. 

Magánlevélben megérti az események, érzelmek és kívánságok leírá-

sát. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegek elolvasása és megértése. 

Hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvasása, a lényeges részle-

tek megtalálása. 

Önálló olvasás, az olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző 

szövegeknek és céloknak megfelelően. 

Bonyolultabb és hosszabb szövegekben is az író álláspontjának, néző-

pontjának megértése. 

Az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek fontos általános 

és részinformációinak megértése. 

  



 

 

A fejlesztés tartalma 

Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és 

a lényeg megértése. 

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és fi-

gyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával. 

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegek-

nek és céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata. 

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meg-

határozása és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben 

és beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüg-

gésből való kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése.  

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Utasítások, instrukciók (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. hirde-

tés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, 

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, ri-

port), internetes honlapok, internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, kép-

regények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, publicisztikai írások, tantárgyakkal 

kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szöve-

gek. 

 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget alkotni ismerős, ér-

deklődési köréhez kapcsolódó témákról. 

Be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Világos, részletes szövegek írása érdeklődési körrel és tanulmányokkal 

kapcsolatos számos témakörben és műfajban. 

Érveik gondolatok és vélemény kifejtése elvont témákról is. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek fel-

jegyzése. 

Az adott műfaj hagyományainak követése. 

Jártasság az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldásában és 

az értékelésükre használt kritériumok alkalmazásában. 

A fejlesztés tartalma 

Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető 

közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő fel-

jegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése, továbbá az események és élmények személyes je-

lentőségének kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve át-

írása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó infor-

mációk és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak 

követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre 

tagolása, bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a köny-

nyebb megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 



 

 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus stí-

luselemeinek alkalmazása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

Felkészülés az érettségi íráskészséget mérő feladatainak megoldására, és az értékelésükre hasz-

nált kritériumok megismerése. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus ké-

peslapok, képaláírások, emlékeztetők írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-

ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt tartalmazó levelezés postai 

levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tet-

szést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegy-

zések közösségi oldalakon, megállapodások, szerződések, közlemények szövegének egyezte-

tése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, cselekvéssort tartalmazó instruk-

ciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

Témakörök 

11. évfolyam 

 

Személyes vonatkozások, család       2 óra 

A családi élet mindennapjai, konfliktus helyzetek 

 

Ember és társadalom         4 óra 

Barátság, együttes programok, „bulik” 

Nemzeti és hagyományos ünnepek 

A divat 

  



 

 

Környezetünk          12 óra 

Az otthon és a lakóhely környéke (szolgáltatások, szórakozási és művelődési lehetőségek) 

Növények és állatok a környezetünkben 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

Lakás bérlés 

 

A munka világa         9 óra 

Diákmunka, nyári munkavállalás itthon és külföldön 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

Álláskeresés 

Állásinterjú 

Távmunka 

 

Szabadidő művelődés és szórakozás       11 óra 

A sajtó 

Könyvtárak 

Olvasási szokások 

Az infokommunikáció szerepe 

A televíziós reklámok és hatásaik 

 

Utazás, turizmus         9 óra 

A városi tömegközlekedés 

Utazás repülővel, repülőtéri szolgáltatások 

 

Tudomány, technika         8 óra 

A számítógép és az internet felhasználási lehetőségei és veszélyei 

 

Gazdaság és pénzügyek        7 óra 

A postai szolgáltatások 

Telefonos szolgáltatások 

Családi gazdálkodás 



 

 

 

Nyelvtan          10 óra 

 

Az első két évfolyam nyelvtani anyagának tematikus ismétlése, elmélyítése és bővítése 

 

Követelmények: 

 

A tanuló legyen képes a hosszabb, nyelvileg bonyolultabb közlésformák, gondolatmenetek kö-

vetésére, a kommunikációs szándék megértésére több beszélő esetén is. 

Legyen képes beszélgetést folytatni az általánosabb, összetettebb témákban, álláspontját, véle-

ményét szabatosan összefüggően kifejteni. Legyen képes a mindennapi élet feladataiban ár-

nyaltabb kommunikációra is. 

Beszéde legyen összefüggő, és tartsa be a nyelvhelyesség szabályait. A tanuló legyen képes 

megérteni általánosabb jellegű, mindennapi tapasztalataihoz nem feltétlenül közelálló, elvon-

tabb témákat, szövegeket. Legyen képes értelmezni a szövegben megjelenő szándékokat, véle-

ményeket, elkülöníteni érveket és ellenérveket, tényeket és véleményeket. 

Legyen képes olyan szépirodalmi szövegek megértésére, amelyek témájuknál, nyelvi megfor-

máltságuknál fogva széles olvasóréteg számára hozzáférhetőek. 

A tanuló legyen képes árnyaltan, gondolatai elrendezésére fokozottan ügyelve kifejezni magát. 

Használjon változatos szókincset, mondanivalójának megfelelően komplex mondatszerkezete-

ket, írásműveit logikusan szerkessze és tagolja. 

Legyen képes az alapvető nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek biztos és árnyalt használa-

tára a mondat és a szöveg szintjén. 

Legyen képes mindkét nyelvre való pontos és szabatos fordításra. 

 

12. évfolyam 

 

Személyes vonatkozások, család       4 óra 

Generációs problémák 

A családmodell változásai 

 

Ember és társadalom         6 óra 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság 

Nemek közti egyenlőség 



 

 

A válások okai 

Demográfiai változások 

Önkéntes-munka, tolerancia, fogyatékkal élők 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

 

Környezetünk          6 óra 

Zalaegerszeg  

Állatkertek, szafari parkok, nemzeti parkok, védett területek 

Az éghajlati változások 

A környezetvédelem 

 

Az iskola          2 óra 

Iskolai hagyományok 

  

A munka világa         2 óra 

Munkanélküliség 

Esélyegyenlőség a munka világában 

 

Életmód          4 óra 

Alternatív gyógyítási módok 

Az egészségügy etikai és morális kérdései 

Dohányzás, alkoholizmus 

 

Szabadidő művelődés és szórakozás       4 óra 

Múzeumok, múzeumok éjszakája 

A művészetek szerepe a mindennapokban 

 

Utazás, turizmus         12 óra 

Utazás autóval (autószerelőnél, teendők baleset esetén) 

A motorizáció következményei 

Tömeg turizmus és környezettudatos turizmus 



 

 

Falusi turizmus, ökoturizmus 

Magyarország turisztikai célpontjai 

Budapest 

Olasz – magyar kulturális kapcsolatok 

  



 

 

Tudomány, technika         4 óra 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben (Az élet régen) 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatásai a társadalomra és az emberiségre   

 

Gazdaság és pénzügyek        2 óra 

Fogyasztás és reklámok 

A fogyasztói társadalom 

 

Nyelvtan          18 óra 

 

A négy évfolyam nyelvtani anyagának tematikus ismétlése, elmélyítése és bővítése 

Rendhagyó főnevek 

Melléknevek fokozása, hasonlító szerkezetek 

A számnevek 

A névmások 

Rendhagyó igék 

Az igeidők egyeztetése kijelentő módban 

Az igeidők egyeztetése kötőmódban 

A szenvedő szerkezet 

Mondatrövidítés igeneves szerkezetekkel 

Gerundio semplice, gerundio composto 

Infinito presente, infinito passato 

Participio presente, participio passato  

A függő beszéd 

 

Követelmények 

B2 szintű nyelvtudás. 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, 

köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmene-

tét. 



 

 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, 

meg tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és termé-

szetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélő-

vel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles 

köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és 

el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, 

amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. 

Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző té-

mák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról 

úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket 

és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelmé-

nyeinek. 

 

Tankönyvek: 

 

A tantervi előírásoknak és követelményeknek megfelelő tankönyvek. 

OLASZ NYELV 

SZAKKÖR 

12. évfolyam, heti 2 óra 

 

Második idegen nyelvből a fakultációs órákon résztvevő diákoknak a gimnázium 12. évfolyamának 

végére el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) negyedik szintjére, azaz a B2 szintre. A 12. év-

folyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók felkészülhessenek igényeik szerint a 

középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsgára. Megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, 

követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során 

használt értékelési szempontokat és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik során; illetve gyakorlatot 

szerezzenek az érettségi vizsga feladatok megoldásában is. 

 

Ahhoz, hogy a tanulók megfelelő módon felkészüljenek az emelt szintű érettségi- vagy a középfokú 

nyelvvizsgára az utolsó évfolyamban szükség van egy tehetséggondozó szakkörre. Itt a nyelvtani anyag 

rendszeres ismétlésével és a tananyag kiegészítésével fejleszteni lehet az eddig megszerzett kompeten-

ciákat. A témakörök kiegészítése is szükséges, mert az emelt szintű vizsgakövetelmények olyan témákat 

is tartalmaznak, amelyek teljes körüljárásához nem elegendő a rendelkezésre álló óraszám. Itt a vizsgára 

készülő diákoknak alkalma van a szókincs elmélyítésére és a beszédgyakorlatra is. 

 



 

 

Témakörök: 

 

Személyes vonatkozások, család        6 óra 

Generációs problémák: kamaszok és fiatalok 

Lázadás és útkeresés 

A családmodell változásai: a válások okai és következményei 

Az idősek helyzete  

 

Ember és társadalom          6 óra 

Baráti kör  

Barátság fiúk és lányok között 

A nők helyzete, nemek közti egyenlőség 

A divat 

A fogyasztói társadalom 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

Ki- és bevándorlás 

 

Az iskola           2 óra 

Iskolánk hagyományai 

Tanulmányi kirándulások, diákcserék, ösztöndíjak 

 

Életmód           6 óra 

Étkezési szokások, etikett 

Alternatív gyógyítási módok 

Függőségek: dohányzás, alkohol, kábítószerek 

Az orvostudomány etikai és morális kérdései 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás        4 óra 

A művészetek szerepe a mindennapokban 

A könyvek, a média és az internet szerepe és hatásai 

 

Utazás, turizmus          2 óra 

Tömegturizmus és következményei 



 

 

Falusi- és ökoturizmus 

Tudomány és technika         4 óra 

Az élet régen és ma 

A motorizáció 

 

Nyelvtan:           34 óra 

 

A négy évfolyam nyelvtani anyagának tematikus ismétlése, elmélyítése és bővítése 

Esercizi di controllo e di ripetizione 

L’articolo 

Il sostantivo 

L’aggettivo 

I numerali 

I pronomi (diretti, indiretti, combinati, particelle avverbiali, pronomi possessivi, dimostrativi, relativi, 

indefiniti) 

I verbi irregolari 

Il condizionale 

Il congiuntivo 

Il periodo ipotetico 

L’imperativo 

L’uso dei tempi nell’indicativo 

L’uso dei tempi nel congiuntivo 

Il discorso diretto e indiretto 

Le subordinate esplicite e implicite 

Gerundio semplice e composto 

Infinito presente e passato 

Participio presente e passato 

La forma passiva 

Le reggenze 

Test di controllo 

 

Követelmények B2 szintű nyelvtudás. 



 

 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi 

vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 

Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg 

tudja indokolni és fenn tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon 

olyan szintű interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik fél-

nek sem megterhelő.  

Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. 

Ki tudja fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mon-

dani a különböző alternatívák előnyeit és hátrányait. 

Elolvassa a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, ame-

lyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a 

kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák 

széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy 

részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. 

 

Tankönyvek: 

 

A tantervi előírásoknak és követelményeknek megfelelő tankönyvek. 

ÉLŐ IDEGEN NYELVEK OROSZ  

2. idegen nyelv 

9-12. évfolyam, heti 3 óra 

 
A helyi tanterv alapjául szolgáló kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára, 2. 

idegen nyelv (heti 3 óra). 

Az idegen nyelvi kommunikáció – az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan – az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és értel-

mezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, a 

szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein – 

oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek – az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is támaszko-

dik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. A 

nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint.  

 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök:  

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismerete-

ket, valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a nyelv-

használónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök használatát.  

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

 

ALAPELVEK, CÉLOK  



 

 

 

Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs igényei határozzák 

meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival.  

Az élő idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen:  

— a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz;  

— a felelős, szabadon meghozott döntésekhez;  

— a munkaerőpiacon való boldoguláshoz;  

— a nemzetközi kommunikációba való bekapcsolódáshoz;  

— saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez.  

 

A korszerű idegennyelv-oktatás a nyelvhasználó valós szükségleteire épül, ezért tevékenységközpontú. 

Olyan helyzetekre készíti fel a tanulókat, amelyek már most vagy a későbbiek során várhatóan fontos 

szerepet játszanak életükben. A nyelvtanulási folyamat középpontjában a cselekvő tanulók állnak, akik 

az idegen nyelv segítségével kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok megoldása során re-

ceptív, produktív, illetve interaktív nyelvi tevékenységeket végeznek. Mivel a valóságban a legtöbb 

megoldandó feladat több készség együttes alkalmazását teszi szükségessé, ezeket integráltan tanítjuk. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy olvasott szöveg autentikus, a feladatvégzés 

szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is viszonylag könnyen kerül-

hetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremt-

hetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs forrás lehet, és nagyban elősegítheti az auto-

nóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak 

és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a motivációt. 

A tanuló a nyelvtanulási folyamat során kapjon világos/egyértelmű információt a tanulás céljáról, fo-

lyamatáról és módszereiről. Legyen alkalma a tanulási folyamat során saját kommunikációs szükségle-

teit megfogalmazni, témákat, tevékenységeket, eljárásmódokat kérni vagy javasolni. Nyíljon lehetősége 

önálló feladatmegoldásra, ismerje meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, nyelvtanköny-

vek, gyakorlóanyagok, elektronikus források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában. Munkájának 

rendszeres tanári értékelése mellett sajátítsa el az önértékelés módszereit.  

A tanulónak legyen alkalma életkori sajátosságainak, érdeklődésének és kommunikációs szükségletei-

nek megfelelő, a való élet feladataihoz közel álló nyelvi tevékenységekben részt venni. Munkája során 

lehetőleg autentikus vagy adaptált, esetleg leegyszerűsített autentikus szövegekkel dolgozzon. Legyen 

módja változatos formában (pármunka, csoportmunka stb.) részt venni kommunikatív interakciókban és 

alkalma a célnyelv autentikus használatát megtapasztalni. 

 

A NYELVTANULÁS CÉLRENDSZERE  

 

A kommunikatív kompetencia fejlesztése 

 

A tanulók legyenek képesek megoldani nyelvhasználatot igénylő valós feladataikat az élet különböző 

területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában.  

A kommunikatív nyelvi kompetencia szorosan összefonódik az általános kompetenciákkal, vagyis a vi-

lágról szerzett ismeretekkel, a gyakorlati készségekkel és jártasságokkal, valamint a motivációval, ame-

lyek mindenfajta tevékenységhez, így a nyelvi tevékenységekhez is szükségesek. 

A kommunikatív kompetencia több elemből áll. Részei a nyelvi, a szociolingvisztikai és a szövegkom-

petencia.  



 

 

o A nyelvi kompetencia magában foglalja a lexikai, grammatikai, szemantikai, fonológiai és 

morfológiai, helyesírási ismereteket, továbbá az ezek alkalmazásához szükséges készsége-

ket, illetve bázisképességeket. A nyelvi kompetencia az olvasott és a hallott szöveg értésén, 

a beszédkészségen, az interakción, valamint az íráskészség fejlesztésén keresztül aktiváló-

dik. 

o A szociolingvisztikai kompetencia azon társadalmi szokások és szabályok ismeretét jelenti, 

amelyek erősen befolyásolják a kommunikáció sikerességét, és amelyeket a tanárnak − az 

anyanyelvi kultúrától való eltérése miatt − tudatosítania kell a nyelvtanulókban (például 

udvariassági szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, di-

alektusok).  

o A szövegkompetencia fejlesztése során a nyelvtanuló elsajátítja, hogyan épül fel egy szö-

veg, milyen elemek biztosítják annak koherenciáját a beszélt és az írott nyelvben, az inter-

akció szabályait, illetve a különböző típusú szövegek jellegzetes nyelvi elemeit. A sikeres 

kommunikáció érdekében a tanulóknak meg kell ismerniük és használniuk kell azokat a 

nyelvi eszközöket, amelyekből és amelyekkel helyesen megformált, értelmes mondanivaló 

alakítható ki.  

 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése  

 

A tanulók legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek, illetve hasonlóságainak értelmezé-

sére, váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák irányába. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt.  

A nyelv nem választható el attól a kultúrától, amely létrehozta és élteti, ezért a nyelvtanítást mindig 

össze kell kapcsolni a mindennapi élet kultúrájának megismertetésével, és segíteni kell a tanulókat ab-

ban, hogy a szélesebb értelemben vett célnyelvi műveltség elérhetővé váljon számukra. Különösen fon-

tos a tanulás és tanítás során a nyelvtanuló interkulturális tudatosságának kialakítása, fejlesztése:  

A diák legyen képes felismerni és megérteni a saját és az idegen kultúra jellegzetességeit, a köztük lévő 

hasonlóságokat és különbségeket, továbbá ismerje és alkalmazza a más kultúrák képviselőivel való kap-

csolatteremtéshez szükséges stratégiákat.



 

 

A nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználása  

 

A tanuló legyen képes a tantervben szereplő más műveltségterületek egy-egy érdekes és fontos problé-

máját a tanult idegen nyelven is feldolgozni.  

Az élő idegen nyelvek tanítását és tanulását meghatározó alapelvekkel és a Nat célkitűzéseivel össz-

hangban kívánatos a tantárgyközi integráció lehetőségének elősegítése. Az idegennyelv-tanulás többek 

között olyan nyelvi, kulturális, szociokulturális, történelmi és interkulturális ismeretekkel gazdagíthatja 

a tanulókat, amelyeket más tantárgyak esetében is hasznosíthatnak. Ugyanakkor törekedni kell arra, 

hogy más műveltségterületek ismereteivel az idegen nyelvi órák során is találkozzanak a diákok.  

 

Az IKT alkalmazások készségszintű kialakítása és fejlesztése  
 

A tanulók szerezzenek tapasztalatokat és jártasságot a kommunikációs és információs technológiák fel-

használásában idegen nyelvi tanulmányaik során, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást.  

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) minden eddiginél több lehetőséget biztosítanak 

a nyelvtanulóknak és tanároknak a célnyelvvel és célnyelvi közösséggel kialakítható közvetlen kapcso-

latra. Az IKT jelentősen növelheti a nyelvtanítás és nyelvtanulás eredményességét, közvetlen hozzáfé-

rést biztosítva a célnyelvi kultúrához, azaz lehetővé teszi autentikus célnyelvi modellek keresését és 

felhasználását. Az IKT a korszerű nyelvoktatás, a differenciálás kiváló eszköze.  

 

A nyelvtanulási stratégiák kialakítása  

 

A nyelvtanulási folyamat sikeressége szempontjából kiemelt jelentőségűek a nyelvtanulási stratégiák. 

Az idegennyelv-tanulás nyújtson további lehetőséget az eredményes tanulás módszereinek elsajátítá-

sára: az előzetes tudás mozgósítására, az egyénre szabott módszerek kialakítására, a csoportos, együtt-

működő tanulásra, az önművelés igényének kialakítására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának fel-

ismerésére.  

 

A TANULÓK ÉRTÉKELÉSE  
 

Az értékelésnek az általános iskolai nyelvtanulás teljes időtartama alatt az a legalapvetőbb funkciója, 

hogy motiválja a tanulót az idegen nyelv tanulásában. Ezért a visszajelzés is minden évfolyamon első-

sorban pozitív, a kevésbé sikeres, javításra szoruló fejlesztések csak a pozitívumokhoz képest kaphatnak 

hangsúlyt. A tanuló maga is egyre inkább képessé válik saját eredményeinek, eredményességének érté-

kelésére mind a tanóra, mind a tanórán kívül folytatott idegennyelvi kommunikáció során.  

Kialakul emellett az a funkció is, hogy visszajelzést adjon arról, a tanuló a készség-fejlesztés területén az 

adott időpontban (a tanév közben folyamatosan vagy a tanév végén) éppen hol tart. Visszajelzés a tanu-

lónak (és a szülőnek), hogy melyek az erős és gyenge pontjai, milyen attitűd jellemzi a nyelvtanuláshoz 

való viszonyát, honnan meríthet bátorítást, önbizalmat, illetve hová kell még energiát befektetnie. 

Fontos, hogy az értékelés rendszeres legyen, tartalmazzon formális (pl. dolgozat) és nem formális (órai 

munka) elemeket. Az értékelés során is ügyelni kell a differenciálás elvére, például külön feladatokkal 

ösztönözhetjük a motiváltabb tanulókat. 

  

A TANKÖNYVEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

 



 

 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot.  

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi kommunikáció fej-

lesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben megfogalmazott 

és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati előírásainak, és akkor jó, ha a 

tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni vele. Lényeges szempont lehet a kiválasztás-

ban, hogy a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a magyar nyelvtanuló esetenként spe-

ciális igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

 

IDŐKERET, ÓRASZÁMOK 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

3 3 3 3 

hetek  

száma 

36 36 36 32 

éves 

óraszám 

108 108 108 96 

KER  

szint 

A1 A1+ A2- A2 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, NYELVI SZINTEK  
 

A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a NAT-ban azok a nyelvi szintek és kom-

petenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex 

fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

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

meg.  

 

  4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen 

nyelv 

KER-szintben 

nem megadható 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második ide-

gen nyelv 
– – – A1+ A2 



 

 

 

9–10. évfolyam 

 

A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanulók idegen nyelvi kom-

munikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy 

jellegéből adódóan minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott ne-

velési cél beépíthető. A 10. évfolyam végére a tanulók tudása a második nyelvből is lehetővé teszi, hogy 

a körülöttük lévő világról idegen nyelven is információt szerezzenek. A különböző célok és tartalmak 

idegen nyelvi fejlesztésében segítenek eligazodni a témakörök táblázatában megadott kapcsolódási pon-

tok. Ebben a képzési szakaszban a NAT fejlesztési területei és nevelési céljai a tanulók életéhez és kör-

nyezetéhez kapcsolódó témák feldolgozása során valósíthatók meg. Tudatosítani kell, hogy a nyelvtudás 

kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a boldoguláshoz a magánéletben és a tanulásban csakúgy, 

mint később a szakmai pályafutás során. 

A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási 

tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen nyelv 

segítségével. Érdemes már a kezdeti időszakban is építeni az első idegen nyelvből szerzett ismeretekre, 

készségekre, stratégiákra, és fontos a nyelvtanulási motiváció ébren tartása is. 

A második idegen nyelvből a gimnázium 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála első szintjére, az A1 tudásszintre, amely megfelelő alapul szolgál ahhoz, hogy 

a gimnáziumi tanulmányok végére a második nyelvből is elérjék a minimumként előírt A2 szintet. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít az őket érdeklő tantárgyi 

tartalmak célnyelvi feldolgozására és a kommunikációs és információs technológiák használatára. 

Tudatosítani kell a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, hogy ez is segítse a tanulókat 

az önálló nyelvtanulóvá válás útján. 

Ebben a nyelvtanítási szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok. A tanárnak figyelembe 

kell vennie, hogy a legtöbb tanuló az önkeresés időszakát éli, kritikus önmagával szemben, erősek a 

kortárs csoport hatásai. Ugyanakkor építhet a tanár a tanulók nyelvi kreativitására, problémamegoldó és 

kritikai gondolkodására is. A nyelvoktatás sikerében meghatározóak a motivációt felkeltő és fenntartó 

órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések és a konstruktív támogatás. Ugyancsak hathatós segítséget jelent a tanulók számára, ha 

gyakorlatot szereznek az önértékelés és a társértékelés módszereinek alkalmazásában, sikeres 

próbálkozásaik tudatosításában és hibáik felismerésében, azok önálló javításában. 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. A tanuló már 

megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek az anyanyelvében vagy 

első tanult idegen nyelvében is használatosak. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés köve-

tése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések megértése;  

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az 

alapvető fordulatok kiszűrése. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó 

tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése világos beszédben, az 

ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése világos be-

széd esetén. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szöveg-

fajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének ki-

következtetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott 

szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) fel-

használása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animá-

ciós filmek, rövid részletek a médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókincs-

csel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi eszközök-

kel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtem-

póra. 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, 

és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, a tanulóhoz intézett kérdések és utasítások megértése, 

rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 



 

 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, bemutatás, va-

lamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások 

hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, 

beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések 

lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, figye-

lemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; szavak, 

illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, infor-

máció hiányán illetve különbözőségén alapuló szövegek. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása 

közben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 

egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkal-

mazása. 

A fejlesztés tartalma 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) leírása 

szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani szerkezetek-

kel, mondatfajtákkal. 



 

 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek 

összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek 

csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló anyanyelvén és 

az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése az is-

merős szavak, esetleg képek segítségével; 

a korosztálynak megfelelő témájú, egyszerű autentikus szöveg lényegének 

megértése, a szövegből néhány alapvető információ kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű fordu-

latok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például hirdeté-

sekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok 

összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez kapcso-

lódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- 

és filmcímek, szöveges karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatvá-

nyok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 



 

 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első idegen nyelv tanulása köz-

ben szerzett tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos írás-

beli műfajok és jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már ki-

alakult attitűdök. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szö-

vegek írása őt érdeklő, ismert témákról. 

 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol 

lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, élet-

kor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nem tetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a kommuni-

káció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, rö-

vid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, in-

ternetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képesla-

pok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes pro-

filok, üzenetek, internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, je-

lenetek. 



 

 

TÉMAKÖRÖK, FOGALOMKÖRÖK 

 

A 9–12. évfolyamokra ajánlott témakörök és fogalomkörök egyes elemei újra és újra megjelenhetnek, 

lehetőséget adva arra, hogy a korábban megszerzett ismeretek újabb nézőpontból kerüljenek feldolgo-

zásra, és így bővüljenek, mélyüljenek.  

 

 Témakörök −  9. évfolyam 

Személyes vonatkozások, család  

Bemutatkozás. Családtagok bemutatása. Az orosz nevek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: családi élet, generációk kapcsolata. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

Ember és társadalom  

Baráti kör, osztálytársak. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Foglalkozások. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: társas kapcsolatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: munka. 

 

Környezetünk 

Az otthon (lakószoba, lakás, ház). Bútorok és háztartási gépek.  

Saját település bemutatása. Városi intézmények. 

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék hagyományai. 

Földrajz: településtípusok, más népek kultúrái. 

 

Az iskola 

Iskolai helyiségek. Tantárgyak, osztályzatok. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: társas kapcsolatok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás.  

Életmód 

Étkezések. Étel- és italfajták. 



 

 

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat: egészséges ételek. 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Kedvelt időtöltések. Sportágak. 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái. 

Testnevelés és sport: a rendszeres testedzés szerepe, sportágak jellemzői. 

 

Utazás, turizmus 

Földrészek, országok 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 16 

2.Ember és társadalom 15 

3.Környezetünk 16 

4.Iskola 15 

5.Életmód 16 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

7.Utazás, turizmus 15 

 

Fogalomkörök  − 9. évfolyam 

 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. Вижу 

стол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-soros igék jelen idejű alakjai.  



 

 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

У меня есть… 

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../ не 

было.../ не будет... 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо  

на столе, в машине, в школу, на улицу  

Időbeli viszonyok Cегодня. Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу. Летом, осенью, зимой, весной. 

Часто, всегда, никогда. 

Az idő kifejezése: Сейчас 2 часа.  

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Sorszámnevek (1-10.)  

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько  

Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11 лет.  

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

Melléknevek egyeztetése.  

A кaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval. 

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого роста. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.  

Хочу... 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és részeshatározós 

esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes szám-

ban néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. 

Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В 

книге красивая картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, 

ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Боже мой! Господи! 



 

 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... 

поэтому, или..., или... 

 

 Témakörök − 10. évfolyam  

Ember és társadalom  

Emberek külső jellemzése. Öltözködés, ruházat. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Kapcsolódási pontok:  

Etika: generációk kapcsolata, családi élet, társas kapcsolatok. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: élethosszig tartó tanulás. 

Környezetünk 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. Szentpétervár nevezetességei. 

Időjárás, éghajlat.   

Kapcsolódási pontok:  

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: lakóhely és környék hagyományai. 

Földrajz:  az időjárás tényezői. 

Biológia-egészségtan: védett természeti értékek. 

Életmód 

Napszakok. A hét napjai.  

Rendszeres napi elfoglaltságok. 

Az orvosnál. Testrészek, betegségek. 

Egészséges életmód. 

Kapcsolódási pontok:  

Biológia-egészségtan: betegségek ismérvei, betegségmegelőzés, egészséges életmód. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős programok (sport, színház, múzeum, koncert, mozi). Vendégségben.  

Étteremben: étlap, ételek, italok, árak 

Kapcsolódási pontok:  

Földrajz: más népek kultúrái. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

Utazás vonattal. 

Kapcsolódási pontok:  



 

 

Földrajz: egyes országok turisztikai jellemzői. 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek. 

Gazdaság és pénzügyek 

Vásárlás (boltban, piacon). Élelmiszerek, boltok. Mértékegységek, csomagolás, pénznemek. 

Kapcsolódási pontok:  

Technika, életvitel és gyakorlat: tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek:jövedelem szerepe a családban,  kiadás, be-

vétel. 

Matematika: alapműveletek. 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 16 

2.Ember és társadalom 15 

3.Környezetünk 16 

4.Iskola 15 

5.Életmód 16 

6.Szabadidő, művelődés, szórakozás 15 

7.Utazás, turizmus 15 

 

 

Fogalomkörök − 10. évfolyam 

Az újonnan belépő fogalmak dőlt betűvel jelölve. 

 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. Вижу 

стол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-soros igék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű  alakjai. 

Az összetett jövő idő.  



 

 

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/те пойдём в ... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)!  

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok haszná-

lata: идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, 

вести/водить 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

У меня есть… 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../не 

было.../не будет... 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо  

на столе, в машине, в школу, на улицу  

от..., до..., около..., у..., далеко, близко от... 

рядом с..., перед, за, под, над, вверх, вниз,  

в лесу, в саду, на мосту. 

Időbeli viszonyok Cегодня  

Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу  

Летом, осенью, зимой, весной  

Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.  

Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут первого, 

половины третьего 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Вчера, сегодня, завтра 

Часто, всегда, никогда 

Весь день, каждый год, ежедневно, по 

понедельникам,  paз/двa paзa в год 

До, после, через, ... (тому) назад  

A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a когда kérdésre. 

 



 

 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Tőszámnevek (100 fölött) 

Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű főnéve 

előtt 

Sorszámnevek (1-10.)  

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько  

Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11 лет. 

Mértékegységek: 100 грамм колбасы, 100 грамм 

водки, литр молока и т.д. 

A körülbelüliség kifejezése: примерно / 

приблизительно..., человек пять, 

около пяти человек 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A кaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval. 

Melléknevek egyeztetése.  

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого роста 

. 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с мной... 

Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь жарко. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.  

A мoчь és az умeть igék. 

Можно-Нельзя  

Надо/нужно-Не надо/He нужно 

Хочу... Собираюсь... Должен 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és részeshatározós 

esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes szám-

ban néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. 

Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В 

книге красивая картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, 

ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 



 

 

Боже мой! Господи! 

Az  Этот  mutató névmás. 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... 

поэтому,  или..., или... 

 

11–12. évfolyam 

 

A 11-12. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív 

kompetenciájának további fejlesztése. Az élő idegen nyelv jellegéből adódóan a nyelvoktatásba tartal-

mát és céljait tekintve minden egyéb kulcskompetencia és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

nevelési cél beépíthető. A középiskolai tanulmányok végére a tanulók kellő tapasztalattal és tudással 

rendelkeznek ahhoz, hogy a körülöttük lévő világot tágabb kontextusban is értelmezni tudják, nyelvi 

ismereteiknek köszönhetően széleskörű információszerzésre és viszonyításra is képesek. A középiskolai 

évekre egységesen meghatározott témakörökhöz a megadott szempontok segítenek eligazodni abban, 

hogyan valósíthatók meg az idegen nyelvek oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési célok, 

és hogyan fejleszthetők a kulcskompetenciák a nyelvtanítás során. A nevelési célok közül ezen a szinten 

is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képes-

ségekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesz-

tését további tanulmányaik vagy munkájuk során, valamint egész életükön át. 

A második idegen nyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk 

az európai hatfokú skála (KER) második szintjére, az A2 szintre (minimális cél). A 12. évfolyamon – 

különösen emelt szintű képzés vagy egyéni ambíciók, tehetséges tanulók esetén – lehetőséget kell 

biztosítani arra is, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és 

elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az érettségi során használt értékelési 

szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során; illetve gyakorlatot szerezzenek az 

érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

Növeli a motivációt, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít a tanulókat érdeklő tantárgyi tartal-

mak célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. 

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti 

utolsó tanév. A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges 

készségek fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, 

például a feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és az ok-okozati viszonyokat, követelményeket 

feltáró feladatokkal. 

 

 

Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és alapvető fordulatokat, ame-

lyek a személyére, családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló 

konkrét dolgokra vonatkoznak. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ismert szavak, a leggyakoribb fordulatok megértése, ha közvetlen, szemé-

lyes dolgokról van szó; 

a rövid, világos, egyszerű megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegének 

megértése; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb alkalmazása.  

A fejlesztés tartalma 

Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (például osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszerve-

zése, eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

A legfontosabb témákkal kapcsolatos fordulatok és kifejezések megértése (például alapvető személyes 

és családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

A lényeges információ megértése és kiszűrése kiszámítható, hétköznapi témákról szóló rövid hangfel-

vételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk 

megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

Ismerős témákról folyó, világos, köznyelvi beszéd megértése, szükség esetén visszakérdezés segítsé-

gével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata ese-

tén. 

Telefonbeszélgetésben az alapvető információk megértése (hívás tárgya, kit kell keresni stb.). 

A tényközlő televíziós és rádiós hírműsorok témaváltásainak követése, a tartalom lényegének megér-

tése. 

Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi nor-

mának megfelelő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, szükség esetén szüneteket 

tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a szöveg-

összefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg megér-

téséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

A vizuális elemek (képek, gesztusok, mimika, testbeszéd) felhasználása a szövegértés támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Üzenetek, útbaigazítás, rövid részletek a médiából (például időjárás-jelentés, interjúk, riportok), dalok, 

kisfilmek, rajz- és animációs filmek, történetek, versek, párbeszédek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 



 

 

Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordu-

latokkal folytatott kommunikáció. Személyes adatokra vonatkozó kérdések és 

válaszok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikáció egyszerű és közvetlen információcserét igénylő feladatokban 

számára ismert témákról egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfor-

dulatokkal; 

részvétel rövid beszélgetésekben; 

kérdésfeltevés és válaszadás kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

gondolatok és információ cseréje ismerős témákról; 

egyre több kompenzációs stratégia tudatos alkalmazása, hogy megértesse ma-

gát, illetve megértse beszédpartnerét;  

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és beszédtem-

póra. 

A fejlesztés tartalma 

Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

A mindennapi élet gyakran előforduló feladatainak megoldása (például utazás, útbaigazítás, szállás, 

étkezés, vásárlás, bank). 

Mindennapos gyakorlati kérdések megvitatása (például barátok meghívása, programok szervezése, 

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

Érzések egyszerű kifejezése, köszönetnyilvánítás, egyszerű tanácsok kérése és adása. 

Vélemény egyszerű kifejezése (tetszés és nemtetszés, érdeklődés mások véleménye iránt, egyetértés 

és egyet nem értés) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához 

elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok összekap-

csolására. 

A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során a tanárral és a társakkal.  

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

Rákérdezés a meg nem értett kulcsszavakra vagy fordulatokra, ismétlés kérése megértés hiányában. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Szerepjátékok, társasjátékok, dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, 

tranzakciós és informális párbeszédek. 

 



 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló bemutatja magát és környezetét egyszerű fordulatokkal és mon-

datokkal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rövid, összefüggő beszéd egyre bővülő szókinccsel, egyszerű beszédfordulatok-

kal magáról és közvetlen környezetéről;  

megértetés a szintnek megfelelő témakörökben; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó alkalmazása. 

 

A fejlesztés tartalma 

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert témák-

ról, felkészülés után. 

Történetmesélés, élménybeszámoló egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

A mindennapi környezet (emberek, helyek, család, iskola, állatok), továbbá tervek, szokások, napirend és 

személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (például közös plakát). 

Az összefüggő beszéd létrehozásakor a begyakorolt nyelvi eszközök használata, ismerős helyzetekben 

ezek egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos 

előadás vagy prezentáció, projekt bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gon-

dolatait, alapvető információkat keres nagyon egyszerű szövegekben. 

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a hozzá tartozó képek segíte-

nek a szöveg megértésében. 

A tematikai egység neve-

lési-fejlesztési céljai 

Az adott helyzetben fontos konkrét információk megtalálása egyszerű, is-

merős témákról írt autentikus szövegekben;  

egyszerű instrukciók megértése, a fontos információk kiszűrése egyszerű 

magánlevelekből, e-mailekből és rövid eseményeket tartalmazó szövegek-

ből. 



 

 

A fejlesztés tartalma 

Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi szöve-

gekben (például hirdetések, prospektusok, étlap, menetrend). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű, ismerős témákkal kapcsolatos magánlevelekben, e-mailek-

ben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

A közhasználatú táblák és feliratok megértése utcán, nyilvános helyeken és iskolában. 

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákhoz kapcsolódó konkrét információk keresése honlapokon. 

Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 

Alapvető szövegértési stratégiák használata, például a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak, a vár-

ható vagy megjósolható információk keresése, továbbá a logikai, illetve időrendi kapcsolatokra utaló sza-

vak felismerése. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hirdetések, plakátok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, me-

netrendek, egyszerű biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus 

magánlevelek, internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített 

irodalmi szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert műfajban nagyon egyszerű és 

rövid, tényközlő szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Összefüggő mondatokat írása a közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; 

az írás kommunikációs eszközeként történő használata egyszerű interakciókban; 

ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatok egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban, írásban történő kifejezése; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, tényközlő szövegek írása őt 

érdeklő, ismert témákról. 

A fejlesztés tartalma 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos témákról, 

különböző szövegtípusok létrehozása (például leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Egyszerű írásos minták követése; aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltésük. 



 

 

Formanyomtatvány kitöltése a tanuló és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése állandósult 

kifejezések használatával. 

Személyes információt, tényt, véleményt kifejező rövid üzenet, komment írása (például internetes fóru-

mon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása (például köszönetnyilvánítás, elnézéskérés, információközlés, vagy program-

egyeztetés) a legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyek követésével (például megszólítás, elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid jelenet írása, 

illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, inter-

netes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszter-

szövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, 

internetes bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rig-

musok, dalszövegek, jelenetek. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány konk-

rét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni 

kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és infor-

mációt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő szóbeli megnyilatkozásra egy-

szerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető szókincs se-

gítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, megtalálja a szükséges információ-

kat egyszerű szövegekben, különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő témák-

ról minta alapján. 

 

 Témakörök − 11. évfolyam  

Személyes vonatkozások, család  

Családi kapcsolatok, a családi élet eseményei. Házimunkák. 

Kapcsolódási pontok: 



 

 

Etika: családi élet, generációk kapcsolata, társas kapcsolatok. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás. 

Ember és társadalom  

Emberi kapcsolatok. Külső és belső tulajdonságok. Párkeresés. 

Kapcsolódási pontok: 

Etika: társas kapcsolatok. 

Az iskola 

Saját iskola bemutatása. Tantárgyak, iskolai eredmények. A nyelvtanulás fontossága. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: a tanulás technikái, élethosszig tartó tanulás. 

 

Utazás, turizmus 

Utazás, útitervek, nyári/téli pihenés. Utazás repülővel. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: egyes országok turisztikai jellmezői, településtípusok. 

Gazdaság és pénzügyek 

A pénz szerepe a családban. Vásárlás, reklamáció. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: jövedelem szerepe a családban, kiadás, bevétel, 

megtakarítás, hitel, zsebpénz. 

Technika, életvitel és gyakorlat: család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi ismeretek. 

 

Életmód 

Az orvosnál. Betegségek és kezelésük. Egészséges életmód.  

Kapcsolódási pontok: 

Biológia-egészségtan: egészséges életmód, a betegségek ismérvei. 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

Témakör óraszám 

1. Személyes vonatkozások, család 18 

2.Ember és társadalom 18 

3.Iskola 18 



 

 

4. Utazás, turizmus 18 

5.Életmód 18 

6.Gazdaság és pénzügyek 18 

 

 

Fogalomkörök − 11. évfolyam 

 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. Вижу 

стол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-soros igék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű  alakjai. 

Az összetett jövő idő.  

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/те пойдём в ... 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)!  

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 3. személyben. 

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok haszná-

lata: идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, 

вести/водить. 

További mozgást jelentő igék. 

Mozgást jelentő igék igekötővel. 

Az igeszemlélet: folyamatos és befejezett igealakok. 

Az egyszerű jövő idő. 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

У меня есть… 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    



 

 

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../не 

было.../не будет... 

A cboй birtokos névmás 

Мамин, папин, медвежий 

A birtokos melléknevek felismerése 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо  

на столе, в машине, в школу, на улицу  

от..., до..., около..., у..., далеко, близко от... 

рядом с..., перед, за, под, над, вверх, вниз,  

в лесу, в саду, на мосту. 

A mozgás térben való leírása: 

иду по улице, поднимается по эскалатору 

о..., об..., по..., при...,  

напротив, навстречу 

Időbeli viszonyok Cегодня  

Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу  

Летом, осенью, зимой, весной  

Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.  

Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут первого, 

половины третьего 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Вчера, сегодня, завтра 

Часто, всегда, никогда 

Весь день, каждый год, ежедневно, по 

понедельникам,  paз/двa paзa в год 

До, после, через, ... (тому) назад  

A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a когда kérdésre. 

До, после, через, ... назад, С утра до вечера, 

постоянно, без перерыва 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Tőszámnevek (100 fölött) 



 

 

Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű főnéve 

előtt 

Sorszámnevek (1-10.)  

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько,  

чуть-чуть, немножко 

Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11 лет. 

100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр молока и 

т.д. 

A körülbelüliség kifejezése: примерно / 

приблизительно..., человек пять, около пяти человек 

Számnév +melléknév +főnév típusú szerkezetek: 5 новых 

учеников 

A gyűjtőszámnevek 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A кaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval. 

Melléknevek egyeztetése.  

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого роста 

. 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с мной... 

Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь жарко. 

Melléknevek fokozása: красивее, умнее, лучше, хуже, 

ближе, дальше ... 

A melléknevek rövid alakja. 

Középfokú hasonlítás. 

A felsőfokú kiemelő szerkezet. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно.  

A мoчь és az умeть igék. 

Можно-Нельзя  

Надо/нужно-Не надо/He нужно 

Хочу...  

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és részeshatározós 

esete. 



 

 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes szám-

ban néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. 

Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В 

книге красивая картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, 

ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Боже мой! Господи! Мам! Кать! 

Az  Этот  mutató névmás. 

Határozatlan névmások 

Általánosító névmások 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... 

поэтому,  или..., или... 

для того, то, ... то, ...  

 

 Témakörök − 12. évfolyam 

A munka világa 

A munkahelykeresés formái, divatos szakmák és foglalkozások. Önéletrajz és állásinterjú. 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és munka: pályaorientáció és munka 

 

Utazás, turizmus 

Közlekedési lehetőségek, a tömegközlekedés. Útbaigazítás. Közlekedési baleset.  Városi intézmé-

nyek,lakóhelytípusok 

Kapcsolódási pontok: 

Technika, életvitel és gyakorlat: közlekedési ismeretek, közlekedésbiztonság. 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős sport és szórakozás. Élvonalbeli sportolók. 

Irodalom, zene, film. A média szerepe. 

Kapcsolódási pontok: 

Testnevelés és sport: sportágak, relaxáció 

Vizuális kultúra: művészi alkotások leírása, értelmezése 

Környezetünk 

A vidéki élet. Növények és állatok. Természeti jelenségek. Házi kedvencek. Szelektív hulladékgyűjtés. 

Kapcsolódási pontok: 

Földrajz: globális problémák, az időjárás tényezői, a Föld szépsége, egyedisége 



 

 

Biológia-egészségtan: élőhely, életközösség, védett természeti értékek, változatos élővilág 

Technika, életvitel és gyakorlat: környezettudatosság otthon és a lakókörnyezetben, víz- és energiataka-

rékosság, újrahasznosítás 

Tudomány és technika 

A technikai fejlődés pozitív és negatív hatásai. A számítógép-használat szakkifejezései. 

Kapcsolódási pontok: 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: tudománytörténeti jelentőségű felfedezések, talál-

mányok 

Informatika: számítógépen keresztül való kapcsolattartás, információ keresése, infokommunikációs esz-

közök 

 

Az éves óraszám felhasználása: 

Témakör óraszám 

1.A munka világa 19 

2.Utazás, turizmus 19 

3.Szabadidő, művelődés, szórakozás 19 

4.Környezetünk 19 

5.Tudomány és technika 20 

 

 

Fogalomkörök − 12. évfolyam 

 

Létezés kifejezése Az Это mutatószó: Это книга. Это мальчик.  

Nemek, élő/élettelen kategóriák: Он/она/oнo. Вижу 

стол/мальчика. 

eсть + alanyeset, нет + birtokos eset. 

A létige múlt és jövő idejű alakjai. 

Cselekvés kifejezése Az igei paradigmarendszer kijelentő módban.  

A „e” és  „и”-soros igék jelen idejű alakjai. 

Az igék múlt idejű  alakjai. 

Az összetett jövő idő.  

A felszólító mód képzése t.sz. 1. személyben: 

Давай/те пойдём в ... 



 

 

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 2. személyben: 

Слушай(тe)! Прочитай(тe)! Открой(тe)!  

A felszólító mód képzése e.sz. és t.sz. 3. személyben. 

Az alapvető mozgást jelentő igék fajtái és azok haszná-

lata: идти/ходить, ехать/ездить, нести/носить, 

вести/водить. 

További mozgást jelentő igék. 

Mozgást jelentő igék igekötővel. 

Az igeszemlélet: folyamatos és befejezett igealakok. 

Az egyszerű jövő idő. 

A feltételes mód használata. 

Az igepárok tudatosítása: говорить/сказать, 

давать/дать, садиться/сесть... 

Cselekvő melléknévi igenevek. 

Szenvedő melléknévi igenevek. 

A szenvedő szerkezet. 

A határozói igenév. 

Birtoklás kifejezése A birtokos névmások: мой, твой, его, её наш, ваш, их. 

A чей birtokos kérdő névmás. 

У меня есть… 

A főnevek birtokos esete: книга мальчика, книги 

мальчика/мальчиков.    

A tagadás rendszerének tudatosítása: у меня нет.../не 

было.../не будет... 

A cboй birtokos névmás 

A birtokos melléknevek felismerése: Мамин, папин, 

медвежий 

Térbeli viszonyok направо, налево, прямо, на столе, в машине, в школу, 

на улицу.  

от..., до..., около..., у... 

далеко, близко от... 

рядом с... 

перед, за, под, над, вверх, вниз,  

в лесу, в саду, на мосту... 

о..., об..., по..., при...,  



 

 

напротив, навстречу 

A mozgás térben való leírása: 

иду по улице, поднимается по эскалатору 

Időbeli viszonyok Cегодня  

Утром, днём, вечером, ночью 

В четверг, в пятницу  

Летом, осенью, зимой, весной  

Az idő kifejezése (egész óra): Сейчас 2 часа.  

Az idő kifejezése ( óra, perc): пять минут первого, 

половины третьего 

Az időkifejezés hivatalos formája. 

Вчера, сегодня, завтра 

Часто, всегда, никогда 

Весь день, каждый год, ежедневно, по 

понедельникам,  paз/двa paзa в год 

До, после, через, ... (тому) назад  

С утра до вечера, постоянно, без перерыва 

A dátum kifejezése (1): évszámok. 

A dátum kifejezése (2): nap, hónap, év. 

A dátum kifejezése (3) a когда kérdésre. 

После того, как... 

Перед тем, как... 

Прочитав книгу... 

Читая книгу... 

Függő beszéd Он сказал, что... 

Он спросил, сколько/где/почему ... 

Он поспросил, чтобы... 

Он спросил, есть ли ... 

Mennyiségi viszonyok Tőszámnevek (1-100) 

Tőszámnevek (100 fölött) 

Az oдин és a два használata alany- és tárgyesetű főnéve 

előtt 

Sorszámnevek (1-10.)  

Határozatlan számnevek: много, мало, несколько,  



 

 

чуть-чуть, немножко 

Életkor kifejezése: Ей 21 год. Ему 3 года. Мне 11 лет. 

100 грамм колбасы, 100 грамм водки, литр молока и 

т.д. 

A körülbelüliség kifejezése: примерно / 

приблизительно..., человек пять, около пяти человек 

Számnév +melléknév +főnév típusú szerkezetek: 5 

новых учеников 

A gyűjtőszámnevek. 

Melléknévi alakú határozatlan számnevek (многоe) 

Minőségi viszonyok A melléknevek neme, száma, ragozása. 

A кaкой kérdőszó. 

Alapfokú hasonlítás a кaк kötőszóval. 

Melléknevek egyeztetése.  

Hátravetett jelzős szerkezetek: человек высокого роста 

. 

Melléknevek vonzata: рад подарку, знаком с мной... 

Állapot kifejezése: Мне холодно, весело. Здесь жарко. 

Melléknevek fokozása: красивее, умнее, лучше, хуже, 

ближе, дальше ... 

A melléknevek rövid alakja. 

Középfokú hasonlítás. 

A felsőfokú kiemelő szerkezet. 

Modalitás Хорошо, плохо, далеко, близко, быстро, медленно. 

Можно-Нельзя  

Надо/нужно-Не надо/He нужно 

Хочу...  

A мoчь és az умeть igék. 

Собираюсь... Должен 

Приходится..., Обязан...,  

Мне хочется... 

Нам неохота... 

Если бы... 

Esetviszonyok A főnevek neme, többes száma, ragozása. 



 

 

A -мя végű főnevek ragozása. 

A személyes névmások alany-, tárgy- és részeshatározós 

esete. 

Az orosz esetviszonyok alapvető alakjai egyes és többes szám-

ban néhány elöljárószóval és azok nélkül: 

Это книга. Я вижу книгу. Книга мальчика на столе. 

Я даю книгу мальчику. Я гуляю с мальчиком. В 

книге красивая картина. 

Szabálytalan ragozású főnevek: человек-люди, 

ребёнок-дети, мать, дочь, сын, брат, сестра... 

Боже мой! Господи! Мам! Кать! 

Az  Этот  mutató névmás. 

Határozatlan névmások 

Általánosító névmások 

Tagadó névmások 

A ceбя visszaható névmás. 

A mutató névmás. 

A singularia/pluralia tantum egyes eseteinek tudatosí-

tása: мебель, посуда, очки, ножницы, каникулы 

Logikai viszonyok и, а, но, или, который, где, когда, потому что... , 

поэтому,  если..., или..., или...  

чтобы, для того  

тот, кто... то, что... зато..., а то... то, ... то, .         

хотя..., несмотря на..., благодаря тому что 

Függelék 

 

Az alábbi táblázatok az egyes KER-szintekhez rendelten tartalmazzák azokat a kommunikációs eszkö-

zöket valamint a hozzájuk tartozó orosz nyelvi példákat, amelyeknek megvalósítására az adott szinten 

lehetőség van.  

 

A kommunikációs eszközök csoportosítása a következő: 

 

37. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök 

38. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

39. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök 

40. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök 

41. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök 



 

 

42. Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök 

 

9-10. évfolyam 

 

1. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok kifejezése 

 

dolgok, személyek, állapotok 

azonosítása, leírás,  

magyarázat, emlékeztetés 

Что это? Кто это? Кто здесь? 

Кто там? 

 Какое это здание? Кто там 

стоит? Что здесь лежит? 

 

 

Где ты живёшь? Кем он 

работает? Откуда они 

приехали? 

Что вы делаете? Что ты делал 

сегодня утром? 

Какой сегодня день? Какое 

сегодня число/ какой сегодня 

месяц? 

Не забудь/те дома учебник! 

Посмотри новые слова. 

Вспомните, как ехать в ... 

Как ты себя чувствуешь? 

 

Тебе холодно? 

Почему вам  весело? 

Это книга. Это мальчик. Здесь Анна 

Павловна.Там мама.  

Это почта. Вот больница. Там стоит 

Олег. Здесь лежит журнал. 

Я живу в Будапеште. Он работает 

учителем. Они приехали из Англии. 

Я учу историю. Я оделся, умылся, 

позавтракал. 

Сегодня понедельник. 

Сегодня двадцатое мая. 

 

Хорошо. Ладно. 

Не забуду. Обязательно. 

 

Мне холодно. Ей весело. 

Тут темно. Стало 

весело/холодно/темно. 

Ему стыдно. 

Мне весело, потому что ... 

Ему смешно, ведь он ...  

Információkérés Где школа?  

Где Ира? 

Где школа / музей / банк / парк 

/ театр / цирк / кино / почта / 

касса / туалет? 

Когда будет вечер? 

Сколько стоит гамбургер / торт 

/ кефир / какао / шоколадка? 

Сколько тебе лет? 

Вот школа. Вот она. 

Она в школе. 

Направо. Налево. Прямо. Здесь, 

рядом. Там, где стоит мальчик. 

Завтра, в понедельник. 

100 форинтов. 43 рубля. 51 рубль. 

 

Мне 12 лет. Они живут в седьмом 

районе на улице Ракоци. Наша семья 



 

 

Где живут твои родители? 

Расскажи/те о своей семье. 

Скажите, пожалуйста, как мне 

доехать до вокзала? 

Какого цвета пальто ты 

носишь? 

Как проехать до вокзала? 

 

Сколько учеников опоздало на 

урок? 

Когда у тебя будет день 

рождения? 

Где можно купить билеты в 

цирк? 

небольшая. У меня нет братьев и 

сестёр. 

Туда идёт трамвай номер 4. У меня 

коричневое пальто. 

Вам надо ехать на метро и сделать 

пересадку в центре. 

Двое. 

Послезавтра. Через неделю. 

 

В билетных кассах. У секретаря 

школы. 

 

igenlő vagy nemleges válasz, in-

formációadás 

Это книга? Это мальчик? 

 

 

 

 

Там музей? 

 

В школе есть музей? 

В классе есть новые ученики? 

Ручка лежит в комнате на 

столе? 

Сколько человек было в зале? 

Да, это книга. Да, это мальчик. Нет, 

это девочка. 

Конечно, это мальчик. 

Что ты/Вы! Это кукла. Да нет! это 

кукла! 

Да, там музей. Нет, там аптека. 

Да,есть. Нет, музея нет. 

Нет, новых учеников нет. 

Скоро будут и новые ученики. 

 

Да, рядом с книгой. Нет, у телефона. 

Много/Немного. Всего 10 человек. 

Приблизительно 100-120. Никого не 

было в зале. 

kognitív tartalmak kifejezése: tu-

dás, nem tudás, bizonyosság, bi-

zonytalanság 

Ты знаешь, где Борис 

Степанович? 

Ты не знаешь, где Борис 

Степанович? 

Ты уверен/а, что это 

правильно? 

 

Я знаю, где Борис Степанович. 

Я не знаю. Ой, я не знаю, где он 

сейчас. 

 

Да, это совершенно правильно. 

Наверно, правильно. 

Не знаю, может быть. 



 

 

Ты не знаешь, который час? Знаю, ровно 2 часа. Точно не знаю. 

Наверно, два  часа. 

Приблизительно 2 часа. Часа два. 

Понятия не имею. 

 

2. Személyes beállítottság kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

vélemény-nyilvánítás  Я думаю,что… 

Я считаю, что... По-моему…  

По мнению моей подруги/мамы..  

állapotok, események,  cselekvé-

sek megítélése: dicséret, kritika 

Тебе понравился/ 

понравилось/ась/ись...? 

Как ты относишься к ...? 

Как ты оцениваешь...? 

 

Он/а молодец. 

Я в восторге от ... 

Я в ужасе от ... 

Это было прекрасно/ ужасно. 

Это безобразие. Это возмутетельно. 

valaki igazának az elismerése  Ты прав/а. Совершенно верно.  

Я согласен/согласна с тобой/с вами. 

Не спорю. 

állásfoglalás elvárása: vélemény-

kérés 

Как ты думаешь?  

Как Вы думаете? 

Какое твое мнение о ... 

Как ты думаешь о ... 

Что думает твоя подруга/мама 

о ... 

Как ты относишься/вы 

относитесь к ...? 

Расскажите своё мнение о ... 

 

egyetértés, egyet nem értés, 

ellentmondás, ellenvetés 

Ты согласен/согласна? 

Вы согласны? 

Вы не против? 

 

Правильно. Совершенно верно.  

Ну что ты! Этого не может быть. Это 

не так. 

Я не согласен с ...  

Я против. 

Я возражаю против ... 

Лучше было бы... 



 

 

értékítélet:  

érdeklődés, kívánság, tetszés, 

nem tetszés 

Это хорошо? 

Это плохо? 

Это приятно?  

Это неприятно? 

 

Тебе нравится эта музыка? 

Вам это приятно? 

Ты любишь мороженое? 

Вы не хотели бы... 

Вам не хочется... 

Это хорошо. Прекрасно! Очень 

приятно! Надо же! Boт это да! Вот 

здо’рово! 

 Это плохо. Ой, это плохо! Фи, как 

плохо!  

Да, очень. Да, конечно нравится. 

Нет, не очень. 

Совсем не люблю. 

Я с удовольствием ... бы. 

Нет, мне не хочется/ неохота ... 

modalitás: akarat, kívánság, ké-

pesség, szükségesség, lehetőség 

Ты хочешь... 

Ты можешь ... 

Ты умеешь... 

Можно мне войти? 

Да, конечно,  хочу/ могу/ умею... 

 

 

Можно. Пожалуйста.Нельзя. 

Я должен... 

Ты обязан ... 

Нам приходится ... 

Мне необходимо... 

szándék, ígéret, terv Ты хочешь пойти в кино? 

Какие у тебя планы на лето? 

Что ты планируешь на завтра? 

 

Пообещай, что... 

Хочу. Обязательно пойду. 

Я буду/ хочу ... 

Я планирую/собираюсь ... 

Мне хочется... 

Я с удовольствием ... бы .. 

Я обещаю тебе ... 

 

3. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

rokonszenv,  

sajnálkozás, 

ellenszenv 

Жаль! Жалко! Очень жаль! 

Мне/Нам очень жаль! 

Мне он/а очень приятен/на 

симпатичен/на. 

Я его обожаю. 

 



 

 

Мне очень жаль, что... 

 Он/а мне неприятен/на. 

Я это терпеть не могу. 

öröm Я рад/а. Ой, как я рад/а! Как 

хорошо, что ты здесь! 

Вот здорово! Как чудесно! 

Я очень рад/а, что... 

Какая радость, что...! 

Как я счастлив/а, что...! 

 

elégedettség Ладно. Хорошо.   

Молодец/молодцы. Умница. 

Всё хорошо. Чудесно. 

Прекрасно. 

Всё в порядке. Всё нормально. 

Вот и прекрасно. 

Я доволен/довольна вами. 

 

 

 

meglepetés Надо же! Как хорошо! Как 

здорово! Вот это да! 

Вот это сюрприз! Вот это 

новость! Неужели это правда?! 

Ты меня очень удивил/а. 

Ты доставил/а мне приятный 

сюрприз. 

 

tanácstalanság Что же мне делать? Как мне 

быть? 

Посоветуй/ Дай совет, что мне 

... 

 

remény Может быть он придёт? 

Может быть завтра? 

А всё-таки... 

А вдруг... 

Я надеюсь, что ... 

Есть надежда, что... 

 



 

 

bánat, elégedetlenség Плохо, конечно, что он не 

пришёл. Очень грустно/как 

жаль, что...! Жалко! 

Мне очень грустно/ печально, 

что... 

Мы очень жалеем, что... 

 Это что за ...?! Ну как же так! 

Что же это такое?! 

Это ужасно! Это безобразие! 

Я сержусь. 

Я возмущен/на, что... 

 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

felszólítás, kérés,  

udvarias kérés, segítségkérés 

Дайте мне, пожалуйста, 

карандаш. 

Откройте, пожалуйста, окно. 

Попрошу вас выйти! 

Будьте добры, передайте мне 

сумку! 

Осторожно! 

Осторожно, не упади! 

Смотри, не урони книгу! 

Помогите! 

Помоги мне, пожалуйста, 

в ... 

Пожалуйста. 

Вот карандаш. 

Ладно. Хорошо. 

 

 

 

 

 

 

Спасибо. Спасибо за 

предупреждение. 

Я буду осторожным/ой. 

Давай я тебе помогу. 

reklamálás А почему мне нельзя...? 

Исправьте мне... 

Поменяйте мне... 

Хорошо. Ладно. Обязательно ... 

Это невозможно. 

И не проси. 

javaslat Пойдём в кино? 

Давай/те пойдём в ... 

Давайте рисовать что-нибудь. 

Да, пойдём в кино! Да, пойдём! 

Давай. 

Я согласен/согласна.  

Нет, я не хочу. Спасибо, не надо. 



 

 

Хочешь, я принесу журнал? 

Принести мне альбом? 

Вам помочь? 

Я предлагаю вам... 

Есть идея пойти в... 

 

Я за. Я не против. 

Прекрасная мысль/идея. 

engedélykérés  Можно уйти? 

Разрешите мне выйти? 

Нельзя ли ... 

 

engedély 

 megadása, elutasítása 

  Можно. Конечно. Пожалуйста. 

Нельзя. 

Ни в коем случае. 

Ни за что. 

 

tiltás, felszólítás Перестань! 

Здесь нельзя сидеть! 

Повтори! 

Прочитай! 

Нельзя этого делать! 

Всё! Хватит! 

 

kínálás, meghívás Приходите к нам в гости/ на 

чай/ на обед! Приходите на 

вечеринку! 

Я хочу тебя/вас пригласить к 

нам на... 

Приглашаем  на праздник! 

Добро пожаловать к нам в 

гости! 

Угощайтесь! Берите/Возьмите 

...! 

Не хотите ещё ...? 

Спасибо. Большое спасибо. Спасибо 

за приглашение.  

Приду/придём. Обязательно 

приду/придём. 

К сожалению, не могу прийти. 

Спасибо, очень вкусно. 

Больше не хочу. Я  сыт/а. 

 

5. Társadalmi konvenciókhoz szükséges kommunikációs szándékok kifejezése 

 

kapcsolatfelvétel: köszönés, Здравствуй/те! Привет! Доброе 

утро! Добрый вечер! 

Здравствуйте! Привет! 



 

 

üdvözlés, érdeklődés hogylét 

iránt és ezekre reagálás, bemuta-

tás, bemutatkozás, megszólítás, 

engedélykérés 

Давайте познакомимся. Меня 

зовут… 

Познакомьтесь, это ... 

Девушка! Анна Павловна! 

Дядя Коля! Мама! Господин..., 

гражданин ... 

Извините, пожалуйста, где… 

Как твои/ваши дела? 

Что у тебя/вас нового? 

Как ты себя чувствуешь/вы 

себя чувствуете? 

Разрешите мне ... 

Доброе утро! Добрый вечер! 

Очень приятно познакомиться. 

 

 

 

 

 

 

Всё в порядке. Всё хорошо. 

Ничего. Так себе. Неважно. 

Ужасно. Отвратительно. 

kapcsolat befejezése: 

 búcsúzás, 

 üdvözlés, 

 jókívánságok 

До свидания! Пока! 

До завтра! До встречи! 

Желаю удачи! 

Счастливого пути! 

С Новым годом! 

С днём рождения! 

Желаю здоровья, счастья, 

успехов! 

Будь/те здоров/ы! 

Спасибо. Благодарю за ... 

И тебе/вам того же желаю. 

kapcsolattartás: 

bocsánatkérés, köszönet és 

azokra reagálás 

Извините, пожалуйста!  

Спасибо. Спасибо тебе за... 

Благодарю тебя/вас за... 

Извини/те за ... Прости/те за... 

Не сердись, что ... 

Не за что!  

Ничего, ничего! 

Не стоит благодарности. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok kifejezése 

 

párbeszéd: beszélési szándék jel-

zése 

Я хотел/а бы сказать... 

Можно мне  что-то сказать. 

Разрешите мне сказать... 

 

a megértés biztosítása: Я понимаю. Понятно.  



 

 

visszakérdezés, ismétléskérés, 

megerősítés, betűzés kérése, be-

tűzés, 

nem értés, 

felkérés lassabb, hangosabb be-

szédre 

Я не понял/а. Повторите, 

пожалуйста, ещё раз. 

Повторите, пожалуйста, по 

буквам. Медленнее/громче, 

пожалуйста. 

 Я правильно понял/а, что...? 

 

Да, ты правильно понял/а. 

Я повторяю:... 

Да, абсолютно верно. 

 

 

 11-12. évfolyam 

 

1. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok kifejezése 

 

dolgok, személyek, állapotok 

azonosítása, 

 megnevezés, leírás,  

magyarázat, emlékeztetés, tudó-

sítás 

Что это? Кто это? Кто здесь? 

Кто там? 

 Какое это здание? Кто там 

стоит? Что здесь лежит? 

 

 

Где ты живёшь? Кем он 

работает? Откуда они 

приехали? 

Что вы делаете? Что ты делал 

сегодня утром? 

Какой сегодня день? Какое 

сегодня число/ какой сегодня 

месяц? 

Не забудь/те дома учебник! 

Посмотри новые слова. 

Вспомните, как ехать в ... 

Как ты себя чувствуешь? 

 

Тебе холодно? 

Почему вам  весело? 

Что ты знаешь о ... 

Расскажи/те мне о ... 

 

Это книга. Это мальчик. Здесь Анна 

Павловна.Там мама.  

Это почта. Вот больница. Там стоит 

Олег. Здесь лежит журнал. 

Я живу в Будапеште. Он работает 

учителем. Они приехали из Англии. 

Я учу историю. Я оделся, умылся, 

позавтракал. 

Сегодня понедельник. 

Сегодня двадцатое мая. 

 

Хорошо. Ладно. 

Не забуду. Обязательно. 

 

Мне холодно. Ей весело. 

Тут темно. Стало 

весело/холодно/темно. 

Ему стыдно. 

Мне весело, потому что ... 

Ему смешно, ведь он ...  

Я знаю/слышал/читал, что... 

Мне кто-то рассказывал, что... 



 

 

információkérés Где школа? Где Ира? 

 

Где школа  касса / туалет? 

 

 

Когда будет вечер? 

 

Сколько стоит шоколадка? 

 

Сколько тебе лет? 

Где живут твои родители? 

Расскажи/те о своей семье. 

 

 

Скажите, пожалуйста, как мне 

доехать до вокзала? 

Какого цвета пальто ты 

носишь? 

Как проехать до вокзала? 

Сколько учеников опоздало на 

урок? Где можно купить 

билеты в цирк? 

Вот школа. Вот она. Она в школе. 

Направо/налево/прямо. Здесь, 

рядом. Там, где стоит мальчик. 

Завтра, в понедельник. Послезавтра. 

Через неделю. 

100 форинтов. 43 рубля. 51 рубль. 

Мне 12 лет. Они живут в седьмом 

районе на улице Ракоци. Наша семья 

небольшая. У меня нет братьев и 

сестёр. 

Туда идёт трамвай номер 4.  

У меня коричневое пальто. 

 

Вам надо ехать на метро и сделать 

пересадку в центре. 

Двое. 

 

В билетных кассах. У секретаря 

школы. 

igenlő vagy nemleges válasz, in-

formációadás, válasz elutasítása 

Это мальчик? 

 

 

 

Там музей? 

 

В школе есть музей? 

В классе есть новые ученики? 

 

Ручка лежит в комнате на 

столе? 

Сколько человек было в зале? 

 Да, это мальчик. Нет, это девочка. 

Конечно, это мальчик. Что ты/Вы! 

Это кукла. Да нет! это кукла! 

Да, там музей. Нет, там аптека. 

Да,есть. Нет, музея нет. 

Нет, новых учеников нет. 

Скоро будут и новые ученики. 

Да, рядом с книгой. Нет, у телефона. 

Много/Немного. Всего 10 человек. 

Приблизительно 100-120. Никого не 

было в зале. 

Не знаю. Понятия не имею. 



 

 

 

 

Не могу ответить. Спроси/те кого0-

нибудь другого. 

Обратись/обратитесь  к ... 

kognitív tartalmak kifejezése: tu-

dás, nem tudás, ismerés, nem is-

merés, emlékezés, nem emléke-

zés, bizonyosság, bizonytalan-

ság, feltételezés, kétely 

Ты не знаешь, где Борис 

Степанович? 

Ты уверен/а, что это 

правильно? 

Ты помнишь, где...? 

Ты не помнишь, когда...? 

Ты не скажешь, который час? 

Я знаю, где Борис Степанович. 

К сожалению, я не знаю, где он 

сейчас. Да, это совершенно 

правильно. Наверно, правильно. Не 

знаю, может быть. 

Не помню. Не могу вспомнить. 

Сомневаюсь. Сомневаюсь, что ... 

 Знаю, ровно 2 часа. Точно не знаю. 

Наверно, два  часа. 

Приблизительно 2 часа. Часа два. 

Понятия не имею. 

 

érdeklődés kognitív tartalmak 

iránt: érdeklődés tudás iránt 

Знаешь ли ты, 

где/сколько/почему ... 

Что ты знаешь/читал/слышал 

о... 

Откуда ты знаешь, что... 

Я слышал/видел по 

радио/телевизору. 

Мне рассказывал/а папа/мама, что... 

Я читал статью, в которой...  

 

2. Személyes beállítottság kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

vélemény-nyilvánítás  Я думаю,что… Я считаю, что...  

По-моему… По мнению моей 

подруги/мамы, ... 

Я так думаю/считаю, потому 

что...Во-первых,...,во-вторых... 

állapotok, események, 

cselekvések  megítélése: dicséret, 

kritika, szemrehányás, sajnálat 

Тебе понравился/ 

понравилось/ась/ись...? 

Как ты относишься к ...? 

Как ты оцениваешь...? 

 

Он/а молодец. 

Я в восторге от ... 

Я в ужасе от ... 

Это было прекрасно/ ужасно. 

Это безобразие. 

Это возмутительно. 

 



 

 

valaki igazának az elismerése, 

beismerés, bocsánatkérés, meg-

bocsátás 

 Ты прав/а. Совершенно верно.  

Я согласен/согласна с тобой/с вами. 

Не спорю. 

állásfoglalás  

elvárása: véleménykérés, egyet-

értés iránti kérdés 

Как ты думаешь?  

Как Вы думаете? 

Какое твое мнение о ... 

Как ты думаешь о ... 

Что думает твоя подруга/мама 

о ... 

Как вы оцениваете ...? 

Как вы относитесь к ...? 

Расскажите своё мнение о ... 

 

egyetértés, egyet nem értés, 

ellentmondás,  

ellenvetés, 

ellenvetés visszautasítása 

Ты согласен/согласна? 

Вы согласны? 

Вы не против? 

 

Правильно. Совершенно верно.  

Ну что ты! Этого не может быть. Это 

не так. 

Я не согласен с ...  

 Я против. 

Я возражаю против ... 

Лучше было бы... 

értékítélet:  

érdeklődés, kívánság, tetszés, 

nem tetszés, semlegesség, érdek-

telenség 

Это хорошо? 

Это плохо? 

Это приятно?  

Это неприятно? 

 

Вы не хотели бы... 

Вам не хочется... 

Это хорошо. Прекрасно! Очень 

приятно! Надо же! Boт это да! Вот 

здо’рово! 

 Это плохо. Ой, это плохо! Фи, как 

плохо!  

Я с удовольствием ... бы. 

Нет, мне не хочется/ неохота ... 

Как хочешь. Мне всё равно. Мне без 

разницы.  

érdeklődés  

értékítélet, érdeklődési kör iránt 

Тебе нравится эта музыка? 

Вам это приятно? 

Ты любишь мороженое? 

Как ты относишься к... 

Как ты оцениваешь ... 

Тебя/вас интересует ...? 

Да, очень. Да, конечно нравится. 

Нет, не очень. 

Совсем не люблю. 

Мне это тне интересно. 

Меня это не интересует. 

Зато я интересуюсь музыкой. 



 

 

Ты интересуешься/вы 

интересуетесь физикой? 

modalitás: akarat, kívánság, bi-

zonytalanság, képesség, szüksé-

gesség, kötelezettség, lehetőség, 

tiltás 

Ты хочешь.../ можешь .../ 

умеешь... 

Можно мне войти? 

Да, конечно,     хочу/ могу/ умею... 

Можно. Пожалуйста. 

Нельзя. 

Я должен... 

Ты обязан ... 

Нам приходится ... 

Мне необходимо... 

szándék, ígéret, terv Ты хочешь пойти в кино? 

Какие у тебя планы на лето? 

Что ты планируешь на завтра? 

 

Пообещай, что... 

Хочу. Обязательно пойду. 

Я буду/ хочу ... 

Я планирую/собираюсь .. 

Мне хочется... 

Я с удовольствием ... бы ... 

Я обещаю тебе ... 

 

3. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok kifejezése 

 

rokonszenv,  

együttérzés, 

sajnálkozás, 

ellenszenv 

Жаль! Жалко! Очень жаль! 

Мне/Нам очень жаль! 

Мне он/а очень приятен/на 

симпатичен/на. 

Я его обожаю. 

Мне очень жаль, что... 

 Он/а мне неприятен/на. 

Я это терпеть не могу. 

 

hála Спасибо. Спасибо за ... 

Благодарю за... 

Я очень благодарен/на 

тебе/вам за... 

 

öröm, boldogság Я рад/а. Ой, как я рад/а! Как 

хорошо, что ты здесь! 

Вот здорово! Как чудесно! 

 



 

 

Я очень рад/а, что... 

Какая радость, что...! 

Как я счастлив/а, что...! 

elégedettség Ладно. Хорошо.   

Молодец/молодцы. Умница. 

Всё хорошо. Чудесно. 

Прекрасно. 

Всё в порядке. Всё нормально. 

Вот и прекрасно. 

Я доволен/довольна вами. 

 

meglepetés Надо же! Как хорошо! Как 

здо’рово! Вот это да! 

Вот это сюрприз! Вот это 

новость! Неужели это правда?! 

Ты меня очень удивил/а. 

Ты доставил/а мне приятный 

сюрприз. 

 

tanácstalanság Что же мне делать? Как мне 

быть? 

Посоветуй/ Дай совет, что мне 

... 

 

remény Может быть он придёт? 

Может быть завтра? 

А всё-таки... 

А вдруг... 

Я надеюсь, что ... 

Есть надежда, что... 

 

 

félelem Я не боюсь собак. Я боюсь, 

что... Мне страшно. 

 

bánat, elégedetlenség Плохо, конечно, что он не 

пришёл. Очень грустно/как 

жаль, что...! Жалко! 

Мне очень грустно/ печально, 

что... 

Мы очень жалеем, что... 

 



 

 

 Это что за ...?! Ну как же так! 

Что же это такое?! 

Это ужасно! Это безобразие! 

Я сержусь. 

Я возмущен/на, что... 

unalom Какай скучный ... 

Мне скучно. 

Какая скука! 

 

fájdalom У меня болит ... 

Ой, как больно! 

У меня сильные боли в ... 

 

 

4. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok kifejezése 

felszólítás, kérés,  

udvarias kérés, segítségkérés, kí-

vánság 

Дайте мне, пожалуйста, 

карандаш. Откройте окно. 

Попрошу вас выйти! 

Будьте добры, передайте мне 

сумку! 

Осторожно! Осторожно, не 

упади! Смотри, не урони 

книгу! 

Помогите! Помоги мне, 

пожалуйста,в ... 

Я бы хотел/а попросить ... 

Вот бы хорошо пойти в ... 

Пожалуйста. 

Вот карандаш. 

Ладно. Хорошо. 

 

 

 

 

 

 

Спасибо. Спасибо за 

предупреждение. 

Я буду осторожным/ой. 

Давай я тебе помогу. 

rendelés, 

reklamálás 

А почему мне нельзя...? 

Исправьте мне... 

Поменяйте мне... 

Я хотел/а бы заказать... 

Принесите нам ... 

Приниме заказ на ... 

Хорошо. Ладно. Обязательно ... 

Это невозможно 

И не проси. 

 



 

 

figyelmeztetés,  

javaslat, tanács 

Пойдём в кино? 

Давай/те пойдём в ... 

Давайте рисовать что-нибудь. 

Хочешь, я принесу журнал? 

Принести мне альбом? 

 

Я предлагаю вам... 

Есть идея пойти в... 

Осторожно! 

Будь/те осторожен/ны! 

Смотри не... 

Да, пойдём в кино! Да, пойдём! 

Давай. 

Я согласен/согласна.  

Нет, я не хочу. Спасибо, не надо. 

 

Я за. Я не против. 

Прекрасная мысль/идея. 

engedélykérés  Можно уйти? 

Разрешите мне выйти? 

Нельзя ли ... 

 

engedély 

 megadása, elutasítása 

 Можно. Конечно. Пожалуйста. 

Нельзя. 

Ни в коем случае. 

Ни за что. 

 

tanácskérés, tanácsadás Посоветуй/ Дай совет, что мне 

... 

Что мне делать? 

Как мне быть? 

Может быть,  мне лучше... 

 

ajánlat,  

kínálás,  

segítés felajánlása, meghívás 

Я предлагаю вам... 

Угощайтесь! Берите/Возьмите 

...! 

Не хотите ещё ...? 

Вам помочь? 

 

Приходите к нам в гости/ на 

чай/ на обед! Приходите на 

вечеринку! 

Спасибо. Большое спасибо.  

Спасибо, очень вкусно. 

Больше не хочу. Я  сыт/а. 

 

Спасибо, не надо/нужно. 

 

Спасибо за приглашение.  

Приду/придём. Обязательно 

приду/придём. 



 

 

Я хочу тебя/вас пригласить к 

нам на... 

Приглашаем  на праздник! 

Добро пожаловать к нам в 

гости! 

 

К сожалению, не могу прийти. 

beleegyezés, elutasítás  Хорошо. Ладно. Согласен. 

Нет, ни за что. 

Ни в коем случае. 

Об этом речи быть не может! 

 

5. Társadalmi konvenciókhoz szükséges kommunikációs szándékok kifejezése 

 

kapcsolatfelvétel: köszönés, 

üdvözlés, érdeklődés hogylét 

iránt és ezekre reagálás, bemutat-

kozás, megszólítás, engedélyké-

rés, telefonhíváskor bejelentke-

zés vagy bemutatkozás, levélben 

megszólítás 

Здравствуй/те! Привет! Доброе 

утро! Добрый вечер! 

Давайте познакомимся. Меня 

зовут… 

Познакомьтесь, это ... 

Девушка! Анна Павловна! 

Дядя Коля! Мама! Господин..., 

гражданин ... 

Извините, пожалуйста, где… 

Как твои/ваши дела? 

Что у тебя/вас нового? 

Как ты себя чувствуешь/вы 

себя чувствуете? 

Разрешите мне ... 

Алло! Попросите, пожалуйста, 

Люду! Это говорит Анна. 

Будьте добры Сергея! 

Дорогая мама! 

Уважаемый профессор! 

 

Здравствуйте! Привет! 

Доброе утро! Добрый вечер! 

Очень приятно познакомиться. 

 

 

 

 

 

 

Всё в порядке. Всё хорошо. 

Ничего. Так себе. Неважно. 

Ужасно. Отвратительно. 

kapcsolat befejezése: 

 búcsúzás, 

До свидания! Пока! 

До завтра! До встречи! 

 



 

 

 üdvözlés, 

 jókívánságok, 

elbúcsúzás telefonbeszélgetésben 

vagy levélben 

Желаю удачи! 

Счастливого пути! 

Крепко целую. 

С приветом 

С уважением 

kapcsolattartás: 

bocsánatkérés, köszönet, gratulá-

ció, együttérzés, jókívánságok és 

azokra reagálás 

Извините, пожалуйста!  

Спасибо. Спасибо тебе за... 

Благодарю тебя/вас за... 

Извини/те за ... Прости/те за... 

Не сердись, что ... 

С Новым годом! 

С днём рождения! 

Желаю здоровья, счастья, 

успехов! 

Будь/те здоров/ы! 

Я тебе сочувствую. 

 

Не за что!  

Ничего, ничего! 

Не стоит благодарности. 

 

 

Спасибо. Благодарю за ... 

И тебе/вам того же желаю. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok kifejezése 

 

párbeszéd: félbeszakítás, beszé-

lési szándék jelzése, téma beve-

zetése 

Я хотел/а бы сказать... 

Можно мне  что-то сказать. 

Разрешите мне сказать... 

Я хочу тебя прервать. 

Можно мне добавить? 

 

a megértés biztosítása: 

visszakérdezés, ismétléskérés, 

megerősítés, helyeslés, 

betűzés kérése, betűzés, 

nem értés, magyarázatkérés, 

megértés ellenőrzése 

felkérés lassabb, hangosabb be-

szédre, 

Я понимаю. Понятно. 

Я не понял/а. Повторите, 

пожалуйста, ещё раз. 

Повторите, пожалуйста, по 

буквам. Медленнее/громче, 

пожалуйста. 

 Я правильно понял/а, что...? 

Вы всё поняли? 

Всё понятно? 

 

 

Да, ты правильно понял/а. 

Я повторяю:... 

Да, абсолютно верно. 



 

 

megkérés  

valaminek a lejegyzésére 

Запишите/Записывайте 

 

beszédet strukturáló elemek: kö-

rülírás, 

helyesbítés,  

felsorolás,  

példa megnevezése, 

témaváltás, 

összefoglalás,  

kijelentés lezárása 

 

Точнее/Вернее... 

Это скорее... 

Кстати,... 

Во-первых,...,во-вторых... 

Например,... 

К примеру... 

Значит,... 

В общем,... 

В сущности... 

По сути 

 

 

 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

 

7. évfolyam 37 óra 

 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező haszná-

lata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotótevékenységekben. 

Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a kifejezési szán-

déknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális ki-

fejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfo-

galmazása saját és mások munkáiról. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező fel-

dolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fo-

tókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző szín-

érzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendsze-

rek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.  

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizu-

álisan értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs al-

kotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kife-

jező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyak-

ból készített installációval, fotókollázs technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, pa-

rafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm 

megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése 

sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, 

idő- és karaktercserék). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális közlésfor-

mák, a műelemzés ver-

bális módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és vi-

zuális élmények kapcso-

lata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, mozgások, összetett 

mediális művészeti hatá-

sok élményének feldol-

gozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, vo-

nalritmus, formaritmus, felület (textúra, faktúra), parafrázis, mozgásfázisok, 

fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati 

távlattan, perspektíva. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkülön-

böztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 

látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés eszközeinek 

használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása 

elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak ár-

nyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, színkont-

rasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése műal-

kotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt jelenségek, műal-

kotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és verbális mód-

szerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irány-

zatok legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosí-

tása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigye-

lése alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok 

(különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elem-

zése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. 

műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, 

szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával 

(pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, perfor-

mansz/eseményművészet). 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műal-

kotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkal-

mak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és művészi 

formáinak megkülönböztetésével, illetve az elemzés ered-

ményének, a következtetéseknek a bemutatása szöveggel 

és képekkel (pl. szöveg és illusztráció kapcsolatok létreho-

zása a szemléltetés érdekében). 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: Időmeghatáro-

zás. Művészeti korstílusok és 

irányzatok kötődése a társadalmi, 

kulturális háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a mű-

vészeti ágak mellérendelt viszo-

nyainak megtapasztalása. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: művészettörténeti és 

zenetörténeti összefüggések. 

 

Informatika: 

Internetes művészeti portálok 

használata. Digitális prezentációk 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axonomet-

ria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, arány-

rendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetviszonylat, takarás, 

felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, formatömeg, 

főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, forma-

ritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs 

művészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  

2 óra 



 

 

Előzetes tudás 
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, al-

kotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos 

használati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. 

kitalált, „képtelen tárgyról”) a különféle jelentésmódok, áb-

rázolások megfigyelésének céljával. 

 Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelení-

tése egyezményes jelzések használatával (pl. grafikonon, di-

agramon), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával, a je-

lentésváltozatok megfelelő működésének tudatosítása érdek-

ében. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szöveg és kép vi-

szonya. Nyelvi és nem 

nyelvi kódok, minden-

napi közlési helyzetek-

ben. Meggyőző kom-

munikáció. Ábrák, ké-

pek, illusztrációk kap-

csolata a szöveggel. 

Szó szerinti és metafo-

rikus jelentés. 

 

Matematika: Rajzolt, 

illetve tárgyi jelek ér-

telmezése. Rendszeral-

kotás: elemek elrende-

zése különféle szem-

pontok szerint. Rend-

szerezést segítő eszkö-

zök (fadiagram, útdi-

agram, táblázatok). 

 

Földrajz: a minden-

napi környezetben elő-

forduló jelek, jelzések, 

a jelekből álló informá-

cióhoz kapcsolódó 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, (gra-

fikon), (diagram). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rög-

zítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmez-

hető megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésé-

nek értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében 

(pl. taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott 

zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

 A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értel-

mezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb feladat 

kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott videoanyag 

készítése megadott fogalomból vagy fotográfiákból 

kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működés-

ének felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc: cselekmény, 

jelenet, feszültség, konfliktus, 

fordulópont; díszlet, jelmez, 

kellék, fény- és hanghatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: el-

beszélő, cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, pár-

beszéd, jellemzés; szerkezet, a 

cselekményt alkotó elemek, 

fordulatok, jelenet, konfliktus, 

feszültség, tetőpont, forduló-

pont. 

 

Informatika: Egyszerű animá-

ciók. A hagyományos médiu-

mok modern megjelenési for-

mái. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játékok (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), re-

tinális utóképhatás, illúzió, animáció, képkivágás, nézet (gépállás, gép-

mozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, fordulat, elbe-

szélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális kommuni-

káció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új információköz-

lés, alkotás létrehozása, különféle technikával megvalósí-

tott konkrét feladatmegoldás (pl. fotókollázs, vagy „mon-

tázs-film” meglévő, „talált” mozgóképi részletek „össze-

szerelésével”) érdekében. 

 A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a mon-

tázs néhány alaptípusának felismerése, összehasonlítása 

konkrét rövidfilmek, illetve játékfilmrészletek (pl. Gaál Ist-

ván: Pályamunkások, Rodriguez: Desperado, Lang: M – 

Egy város keresi a gyilkost) elemzése, összehasonlítása 

kapcsán. 

Dráma és tánc: ellentét 

és párhuzam, a feszült-

ségteremtés eszközei. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a kompozíció meg-

határozó elemei; külön-

böző nézőpontú elbeszé-

lés; cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, el-

lentét; metaforikus jelen-

tés; allegória, szimbó-

lum; szórakoztató iroda-

lom, filmes feldolgozá-

sok. 

Kulcsfogalmak/ fogal-

mak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 

szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-cse-

lekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempon-

tok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi kü-

lönbségek felismerése és megfogalmazása kreatív gyakor-

latok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli leírásával, 

„közvetítésével” történő rekonstruálással). 

 A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoporto-

sítása, összehasonlítása a különféle vizuális kifejező esz-

közök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kó-

dok, mindennapi közlési 

helyzetek, meggyőző kom-

munikáció. A nyomtatott és 

az elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori szöveg-

típusok (pl. médiaszöve-

gek). Ábrák, képek, illuszt-

rációk kapcsolata a szöveg-

gel. Információhordozók 

természete, kommunikációs 

funkcióival és kultúrájával 

(pl. vizuális, audiovizuális, 

elektronikus). 

 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. táblá-

zatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”, állókép, mozgókép, közvetlen és közvetett kommuni-

káció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, internet, gesztusnyelv, 

közlekedési tábla, térkép, plakát, képes forgatókönyv, fotográfia, mozgó-

kép, (techno)médium. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős termé-

szete 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás fo-

galmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus at-

titűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. Alapszintű 

mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrá-

zoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és tu-

datosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy híradórész-

letek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a fikció fo-

galmának magyarázata konkrét példákon keresztül (pl. Bunuel: 

Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kul-

túra: az elbeszélő, elő-

adó kifejezési szándé-

kának szubjektív néző-

pontja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, való-

ság. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszkö-

zei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textu-

sok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a média-

szövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány fon-

tos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, helyes 

alkalmazása élőszóban.  

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszer-

zése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, előze-

tesek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése annak tu-

datosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, kiemelés 

eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, 

fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó be-

állítások tempója). 

 Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak 

rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó szövege-

inek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb figyelem-

vezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. címrend, 

betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szö-

veg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, fel-

nyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok). 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultúra: 

a hangsúlyozás, nyoma-

tékosítás eszközei a társ-

művészetekben. 

 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 
Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, tipo-

gráfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolás-

ban 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a kiha-

gyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó konvenciók 

elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus at-

titűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiumok 

nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és 

a montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi ábrázo-

lásban (pl. a cselekmény folyamatosságának és ritmusának 

megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző terének és idejé-

nek létrehozása, jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok kapcsán 

(pl. egyszerű történés vagy történet tervezése és felvétele „ka-

merába vágott” technikával), az alpvető montázstípusok és 

megoldások kipróbálása érdekében (pl. lineáris, párhuzamos 

montázs, flashback, flash forward). 

 Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) 

összevetésével a montázshatás általánosabb, emberi gondol-

kodást és kifejezést jellemző értelmének tanulmányozása. 

Informatika: Digitális 

képek jellemzőinek 

megismerése (pl. méret, 

szín, színmélység, kont-

raszt), minőségének javí-

tása. Képszerkesztő 

program használata. Mű-

veletek képekkel, kép-

szerkesztés, képvágás. 

Montázs készítése. Digi-

tális hangformátumok 

megismerése. Az egyes 

formátumok közötti át-

alakítás elvégzése. Hang 

vágása egy hangszer-

kesztő program segítség-

ével. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultúra: 

időbeli és térbeli változá-

sok kifejezései külön-

böző eszközökkel. 

Könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos megfo-

galmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek 

értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kap-

csolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák al-

kalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése kü-

lönböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő érvé-

nyesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a feladatmegoldás 

során felmerülő ötletek között.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), tárgy-

alkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) a vizu-

ális felmérésből, megismerésből származó elemző tapasz-

talatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos anyag-

használat érvényesítésével. 

 Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a tole-

ranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott 

célok (pl. védelem, álcázás) vagy más funkció betöltése 

(pl. használati tárgyból személyes tárgy) érdekében. Egy-

szerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, 

metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, 

környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az 

önálló tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

 A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetületi 

ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: Szükségletek és 

igények elemzése, tevé-

kenységhez szükséges in-

formációk kiválasztása, 

tervezés szerepe, jelentő-

sége, műveleti sorrend be-

tartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, ren-

deltetés. 

 

Biológia-egészségtan: Mi-

nőségi tulajdonságok meg-

különböztetése. Környezet 

fogalmának értelmezése. 

Helyi természet- és kör-

nyezetvédelmi problémák 

felismerése. Környezettu-

datos magatartás, fenntart-

hatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti ér-

tékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, vo-

nalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

2óra 



 

 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigye-

lés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos informá-

ciók gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése kü-

lönböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és tömegalakí-

tást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti vál-

tozást (pl. stíluselemek visszatérése, keveredése) vagy a 

földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint 

(pl. anyaghasználat, funkció). 

 Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést 

és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, 

térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a 

fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 

néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján megkülön-

böztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: épületek, használati 

és dísztárgyak megfigye-

lése. 

 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek. Hagyomá-

nyos paraszti tárgykul-

túra. 

 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései. Magyar-

ország és a Kárpát-me-

dence földrajza, kulturá-

lis régió. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet 

és életmód; tárgyak, szer-

kezetek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropo-

lisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, ri-

tuális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, 

ipari formatervezés, organikus építészet. 

 

 



 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az alábbi mű-

típusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház), romantika, 

realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, 

E. Manét, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, 

G. Klimt, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar), 20. század és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gro-

pius, F. L. Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. 

Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemlélteté-

sére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem krono-

logikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyi-

tottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a 

válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irány-

zatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és 

időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommu-

nikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi 

korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és 

térlefedési változásai). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása 

az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok 

érdekében.  

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy 

közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 

megfogalmazása. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 

megjelenések egyszerű értelmezése. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, 

síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

 A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs 

eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

 A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szö-

vegszervező alapeszközeinek felismerése. 

 Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való 

viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

 Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, 

összehasonlítása. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 
 



 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

 

8. évfolyam 37 óra 

 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Látvány plaszticitásának és színviszonyainak, érzelmi hatásainak 

megfigyelése és kifejező ábrázolása. Színtani alapok kifejező haszná-

lata és ismerete. Önkifejezés alkalmazása az alkotótevékenységekben. 

Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotásokban. 

Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák a kifejezési szán-

déknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális ki-

fejezés alapvető eszközeinek segítségével. Önálló vélemény megfo-

galmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látványok, jelenségek asszociatív megjelenítése, kifejező fel-

dolgozása színes technikákkal (pl. akvarell, temperafestés, fo-

tókollázs/montázs, pasztell, vegyes technika), különböző szín-

érzet (pl. hideg, meleg), illetve különböző ábrázolási rendsze-

rek (pl. perspektíva, axonometria) használatával.  

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) vizu-

álisan értelmezhető megjelenítése önkifejező asszociációs al-

kotások által síkban, térben, időben (pl. zene hangulatát kife-

jező festészeti vagy plasztikai megjelenítéssel, talált tárgyak-

ból készített installációval, fotókollázs technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, pa-

rafrázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm 

megjelenítés, sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése 

sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, 

idő- és karaktercserék). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: verbális közlésfor-

mák, a műelemzés ver-

bális módszerei. 

 

Ének-zene: A zenei és vi-

zuális élmények kapcso-

lata. 

Zenei kompozíció. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, mozgások, összetett 

mediális művészeti hatá-

sok élményének feldol-

gozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megjelenítés, vizuális átírás, stilizálás, kiemelés, kompozíció, színritmus, vo-

nalritmus, formaritmus, felület (textúra, faktúra), parafrázis, mozgásfázisok, 

fotókollázs, montázs, vetület, Monge vetület, horizont, nézőpont, tapasztalati 

távlattan, perspektíva. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Művészeti és a képzőművészeti ágak legfontosabb jegyeinek megkülön-

böztetése a műelemzés során. Művészeti alkotások, vizuális jelenségek, 

látványok verbális és képi elemzése. A vizuális kifejezés eszközeinek 

használata. Vizuális esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása 

elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó feladatokban.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális közlés különböző műfajú köznapi és művészi formáinak ár-

nyalt megkülönböztetése. Különböző ábrázolási rendszerek, színkont-

rasztok, felületi hatások felismerése, kifejező szerepük értékelése műal-

kotások tematikus elemzésén keresztül. A megfigyelt jelenségek, műal-

kotások formai és színviszonyainak értelmezése vizuális és verbális mód-

szerekkel. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és irány-

zatok legjellemzőbb műalkotásainak és szimbolikus tárgyainak azonosí-

tása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigye-

lése alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok 

(különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elem-

zése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása (pl. 

műfaj, formarend, technika, kifejezőeszköz, tériség, mű 

célja: pl. mágia, megörökítés, provokálás, tanítás) szerint. 

 Személyes véleményt kifejező elemző jellegű vizuális 

megjelenítés adott témában (pl. felnőtté válás, tolerancia, 

szorongás) a kortárs irányzatok példáinak felhasználásával 

(pl. fotóalapú, kinetikus, installációs, environment, perfor-

mansz/eseményművészet). 

 Képek, látványok, médiaszövegek, események (pl. műal-

kotások, fotók, filmek, élmények, álmok, közösségi alkal-

mak) önálló elemzése a vizuális közlés köznapi és művészi 

formáinak megkülönböztetésével, illetve az elemzés ered-

ményének, a következtetéseknek a bemutatása szöveggel 

és képekkel (pl. szöveg és illusztráció kapcsolatok létreho-

zása a szemléltetés érdekében). 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek: Időmeghatáro-

zás. Művészeti korstílusok és 

irányzatok kötődése a társadalmi, 

kulturális háttérhez. Társadalmi 

témák vizuális megjelenítése. 

 

Magyar nyelv és irodalom: a mű-

vészeti ágak mellérendelt viszo-

nyainak megtapasztalása. Könyv-

tárhasználat. 

 

Ének-zene: művészettörténeti és 

zenetörténeti összefüggések. 

 

Informatika: 

Internetes művészeti portálok 

használata. Digitális prezentációk 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Művészi kifejezés, látványelemzés, téri helyzet, vetület, képsík, axonomet-

ria, egy iránypontos perspektíva, képzőművészeti műfaj, plaszticitás, arány-

rendszer, kompozíció, képkivágás, síkbeli és téri helyzetviszonylat, takarás, 

felület, forma, faktúra, textúra, szín, tónus, irány, térbeliség, formatömeg, 

főszín, mellékszín, kevert szín, színkontraszt, tónus, szín-, vonal-, forma-

ritmus, stíluskorszak, stílusirányzat, intermediális kifejezés/műfaj, kortárs 

művészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Magyarázó képek/rajzok 

Órakeret  

2 óra 



 

 

Előzetes tudás 
A legfontosabb vizuális jelek, jelzések, szimbólumok értelmezése, al-

kotó használata. Képi utasítások követése, illetve ilyenek létrehozása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nem vizuális természetű információk érzékletes képi megfogalmazása. 

Időbeni folyamatok értelmezhető vizuális megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Pontosan értelmezhető információközlések képes és rajzos 

használati utasítások megfogalmazásával, kivitelezésével (pl. 

kitalált, „képtelen tárgyról”) a különféle jelentésmódok, áb-

rázolások megfigyelésének céljával. 

 Nem vizuális természetű információk érzékletes megjelení-

tése egyezményes jelzések használatával (pl. grafikonon, di-

agramon), és/vagy saját jelzésrendszer alkalmazásával, a je-

lentésváltozatok megfelelő működésének tudatosítása érdek-

ében. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Szöveg és kép vi-

szonya. Nyelvi és nem 

nyelvi kódok, minden-

napi közlési helyzetek-

ben. Meggyőző kom-

munikáció. Ábrák, ké-

pek, illusztrációk kap-

csolata a szöveggel. 

Szó szerinti és metafo-

rikus jelentés. 

 

Matematika: Rajzolt, 

illetve tárgyi jelek ér-

telmezése. Rendszeral-

kotás: elemek elrende-

zése különféle szem-

pontok szerint. Rend-

szerezést segítő eszkö-

zök (fadiagram, útdi-

agram, táblázatok). 

 

Földrajz: a minden-

napi környezetben elő-

forduló jelek, jelzések, 

a jelekből álló informá-

cióhoz kapcsolódó 

kommunikáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Egyezményes jel, jelzés, saját jel, jelzés, jelrendszer, tér-idő változás, (gra-

fikon), (diagram). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi közlés 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális rög-

zítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Mozgások megfigyelése, megjelenítése. Időbeni folyamatok értelmez-

hető megjelenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgókép működésének, a mozgás illúziókeltésé-

nek értelmezése kreatív feladatmegoldás érdekében 

(pl. taumatróp fotokollázs technikával, rajzolt/fotózott 

zootróp-szalag készítése zootróp-dobba/hengerbe). 

 A mozgóképi nyelv alapjainak, működésének értel-

mezése, majd kreatív alkalmazása összetettebb feladat 

kapcsán (pl. story-board, kamerába vágott videoanyag 

készítése megadott fogalomból vagy fotográfiákból 

kiindulva), mely a médium sajátos (nyelvi) működés-

ének felismerését célozza meg. 

Dráma és tánc: cselekmény, 

jelenet, feszültség, konfliktus, 

fordulópont; díszlet, jelmez, 

kellék, fény- és hanghatások. 

 

Magyar nyelv és irodalom: el-

beszélő, cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, pár-

beszéd, jellemzés; szerkezet, a 

cselekményt alkotó elemek, 

fordulatok, jelenet, konfliktus, 

feszültség, tetőpont, forduló-

pont. 

 

Informatika: Egyszerű animá-

ciók. A hagyományos médiu-

mok modern megjelenési for-

mái. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai kép, optikai játékok (taumatróp, zootróp, fenakisztoszkóp), re-

tinális utóképhatás, illúzió, animáció, képkivágás, nézet (gépállás, gép-

mozgás), beállítás, jelenet, expozíció, lezárás, konfliktus, fordulat, elbe-

szélő-szerkezeti alapséma, story-board. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Montázs 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

Jelenségek megfigyelése adott szempontok alapján. Időbeli folyamatok, 

változások megfigyelése, ábrázolása. Különböző mozgások vizuális 

rögzítése. Hang és kép együttes alkalmazása. Tervvázlatok készítése. 

Reflektálás filmes élményekre. Szabad asszociáció. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Időbeni folyamatok értelmezhető megjelenítése. A vizuális kommuni-

káció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Térben és időben egymástól távol eső elemek, részletek, 

motívumok egységes egésszé szervezése új információköz-

lés, alkotás létrehozása, különféle technikával megvalósí-

tott konkrét feladatmegoldás (pl. fotókollázs, vagy „mon-

tázs-film” meglévő, „talált” mozgóképi részletek „össze-

szerelésével”) érdekében. 

 A mozgóképi (tér-idő) szerkesztés jelentőségének, a mon-

tázs néhány alaptípusának felismerése, összehasonlítása 

konkrét rövidfilmek, illetve játékfilmrészletek (pl. Gaál Ist-

ván: Pályamunkások, Rodriguez: Desperado, Lang: M – 

Egy város keresi a gyilkost) elemzése, összehasonlítása 

kapcsán. 

Dráma és tánc: ellentét 

és párhuzam, a feszült-

ségteremtés eszközei. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a kompozíció meg-

határozó elemei; külön-

böző nézőpontú elbeszé-

lés; cselekmény, epizód, 

helyszín, szereplő, leírás, 

párbeszéd, jellemzés; 

szerkezet, a cselekményt 

alkotó elemek; ismétlés, 

fokozás, párhuzam, el-

lentét; metaforikus jelen-

tés; allegória, szimbó-

lum; szórakoztató iroda-

lom, filmes feldolgozá-

sok. 

Kulcsfogalmak/ fogal-

mak 

Montázs és gondolkodás, montázselv, tér-idő szervezés, (mozgóképi 

szerkesztés/montázs), leíró és szubjektív kép/nézőpont; lineáris-cse-

lekményábrázoló és párhuzamos montázs. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Vizuális kommunikációs formák 

Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás Fényképek, újságképek, reklámképek csoportosítása adott szempon-

tok alapján, olvasása, értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A verbális és a vizuális kommunikáció közötti lényegi kü-

lönbségek felismerése és megfogalmazása kreatív gyakor-

latok tanulságaiból levonva (pl. képek szóbeli leírásával, 

„közvetítésével” történő rekonstruálással). 

 A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoporto-

sítása, összehasonlítása a különféle vizuális kifejező esz-

közök, médiumok tudatosítása érdekében. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Nyelvi és nem nyelvi kó-

dok, mindennapi közlési 

helyzetek, meggyőző kom-

munikáció. A nyomtatott és 

az elektronikus szövegek 

jellemzői. Gyakori szöveg-

típusok (pl. médiaszöve-

gek). Ábrák, képek, illuszt-

rációk kapcsolata a szöveg-

gel. Információhordozók 

természete, kommunikációs 

funkcióival és kultúrájával 

(pl. vizuális, audiovizuális, 

elektronikus). 

 

Informatika: Multimédiás 

dokumentumok elemei. Az 

információs technológián 

alapuló kommunikációs 

formák. Kommunikációs 

médiumok és szerepük. A 

hagyományos médiumok 

modern megjelenési formái. 

 

Matematika: Osztályozás. 

Rendszeralkotás - elemek 

elrendezése; rendszerezést 

segítő eszközök (pl. táblá-

zatok). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A kép „működése”, állókép, mozgókép, közvetlen és közvetett kommuni-

káció, tömegkommunikáció, távközlés, televízió, internet, gesztusnyelv, 

közlekedési tábla, térkép, plakát, képes forgatókönyv, fotográfia, mozgó-

kép, (techno)médium. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

Reprodukálás és ábrázolás – a mozgókép kettős termé-

szete 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A reprodukálás, a technikai úton rögzített kép/hang és az ábrázolás fo-

galmának ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus at-

titűd kialakítása, a mozgóképi írás-olvasás tudás fejlesztése. Alapszintű 

mozgóképnyelvi tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi közlés kettős természetének, azaz egyszerre ábrá-

zoló és reprodukáló alaptulajdonságának megtapasztalása és tu-

datosítása (pl. mobiltelefonnal rögzített képek vagy híradórész-

letek tanulmányozása alapján). A dokumentum és a fikció fo-

galmának magyarázata konkrét példákon keresztül (pl. Bunuel: 

Föld kenyér nélkül, Tarr Béla: Hotel Magnezit).  

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kul-

túra: az elbeszélő, elő-

adó kifejezési szándé-

kának szubjektív néző-

pontja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Dokumentum, fikció, reprodukció, ábrázolás, kettős természet, való-

ság. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ Fej-

lesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszkö-

zei 

A kiemelés (hangsúlyozás) alapeszközei a mozgóképi 

ábrázolásban, az írott és az online sajtóban 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A művészeti alkotások és a médiaszövegek egyaránt konstruált textu-

sok. A művek (irodalmi, képzőművészeti, zenei alkotások) és a média-

szövegek nyelvi jellemzőivel, használatával kapcsolatos néhány fon-

tos alapfogalom (pl. ismétlés, motívum, kompozíció) ismerete, helyes 

alkalmazása élőszóban.  

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputer-

játék, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus 

attitűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiu-

mok nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszer-

zése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Mozgóképi szövegek (pl. filmetűdök, reklámok, klipek, előze-

tesek, animációs filmek) megfigyelése és elemzése annak tu-

datosítása céljából, hogy melyek a figyelemirányítás, kiemelés 

eszközei (legfontosabb motívumok ismétlése, közelkép, 

fény/szín, zenei hangsúlyok, kameramozgások, váltakozó be-

állítások tempója). 

 Napilapok, magazinok, hírportálok, címlapok és belső oldalak 

rendjének megfigyelése, a nyomtatott és online sajtó szövege-

inek megkonstruálása során alkalmazott fontosabb figyelem-

vezető, kiemelő eljárások tudatosítása érdekében (pl. címrend, 

betűméret, tipográfia, szín és folthatások, tördelés, írott szö-

veg és képi illusztráció viszonya, képaláírás, linkek, fel-

nyíló/futó ablakok, hang-és képanyagok). 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultúra: 

a hangsúlyozás, nyoma-

tékosítás eszközei a társ-

művészetekben. 

 

Informatika: a 

hagyományos 

médiumok modern 

megjelenési formáinak 

megismerése, 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 
Ismétlés, közelkép, képkivágás, tempó, kameramozgás, címrend, tipo-

gráfia, tördelés, illusztráció, képaláírás, link, banner. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Média és mozgóképkultúra – A média kifejezőeszközei 

A montázs szerepe és alapformái a mozgóképi ábrázolás-

ban 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
A dolgok elmondásának, megjelenítésének szükségszerű módja, a kiha-

gyás, tér- és időváltások alkalmazása, az ehhez kapcsolódó konvenciók 

elfogadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az életkornak megfelelő mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjá-

ték, web) szövegértés képességének fejlesztése, az önálló és kritikus at-

titűd kialakítása, a mediális írás-olvasás tudás fejlesztése. A médiumok 

nyelvi apparátusára vonatkozó alapszintű tájékozottság megszerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A filmkép jelenidejűségének megtapasztalása, felismerése és 

a montázs alapfunkcióinak azonosítása a mozgóképi ábrázo-

lásban (pl. a cselekmény folyamatosságának és ritmusának 

megteremtése, a mozgóképi szöveg jellemző terének és idejé-

nek létrehozása, jelentésalkotás) kreatív gyakorlatok kapcsán 

(pl. egyszerű történés vagy történet tervezése és felvétele „ka-

merába vágott” technikával), az alpvető montázstípusok és 

megoldások kipróbálása érdekében (pl. lineáris, párhuzamos 

montázs, flashback, flash forward). 

 Művészeti példák (pl. képzőművészet, fotó, irodalom, zene) 

összevetésével a montázshatás általánosabb, emberi gondol-

kodást és kifejezést jellemző értelmének tanulmányozása. 

Informatika: Digitális 

képek jellemzőinek 

megismerése (pl. méret, 

szín, színmélység, kont-

raszt), minőségének javí-

tása. Képszerkesztő 

program használata. Mű-

veletek képekkel, kép-

szerkesztés, képvágás. 

Montázs készítése. Digi-

tális hangformátumok 

megismerése. Az egyes 

formátumok közötti át-

alakítás elvégzése. Hang 

vágása egy hangszer-

kesztő program segítség-

ével. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom; ének-zene; dráma 

és tánc; vizuális kultúra: 

időbeli és térbeli változá-

sok kifejezései külön-

böző eszközökkel. 

Könyvtárhasználat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Montázs, szerkesztés, idő, tér, folyamatosság, ritmus, flashback. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Közvetlen környezet vizuális megfigyelése alapján tapasztalatok 

megfogalmazása. Azonosságok és különbségek célirányos megfo-

galmazása a megfigyelés és elemzés során. Egyszerű téri helyzetek 

értelmezése vizuálisan és szövegben. Tárgyakkal, épületekkel kap-

csolatos információk gyűjtése. Egyszerű tárgykészítő technikák al-

kalmazása. Tervvázlatok készítése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Megfigyelések alapján a vizuális közlések érdekében különböző rajzi 

technikák alkalmazása. Tárgykészítő, kézműves technikák megfelelő 

alkalmazása. Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése kü-

lönböző szempontok alapján. Elemzési szempontok megfelelő érvé-

nyesítése. A választás lehetőségének mérlegelése a feladatmegoldás 

során felmerülő ötletek között.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tárgytervezés (pl. öltözék kiegészítő, csomagolás), tárgy-

alkotás (pl. saját amulett, egyszerű repülő eszköz) a vizu-

ális felmérésből, megismerésből származó elemző tapasz-

talatok (pl. rajzos felmérés) alapján, a gazdaságos anyag-

használat érvényesítésével. 

 Mintatervezés megadott cél érdekében (pl. pólóra a tole-

ranciáért, falfestmény az iskola ebédlőjébe). 

 Épületek, tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott 

célok (pl. védelem, álcázás) vagy más funkció betöltése 

(pl. használati tárgyból személyes tárgy) érdekében. Egy-

szerű műszaki jellegű ábrázolás segítségével (pl. alaprajz, 

metszetrajz, vetületi ábrázolás) saját tervezés (pl. tárgy, 

környezet) megjelenítése szabadkézi rajzban, illetve az 

önálló tervezési, tárgyalkotó folyamat dokumentálása az 

ötlettől a kivitelezésig. 

 A környezettudatos élet lehetőségeinek összegyűjtése a 

közvetlen környezetben. 

Matematika: Síkbeli és 

térbeli alakzatok. Vetületi 

ábrázolás. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: Szükségletek és 

igények elemzése, tevé-

kenységhez szükséges in-

formációk kiválasztása, 

tervezés szerepe, jelentő-

sége, műveleti sorrend be-

tartása, eszközhasználat. 

Lakókörnyezet-életmód. 

Tárgyak, szerkezetek, ren-

deltetés. 

 

Biológia-egészségtan: Mi-

nőségi tulajdonságok meg-

különböztetése. Környezet 

fogalmának értelmezése. 

Helyi természet- és kör-

nyezetvédelmi problémák 

felismerése. Környezettu-

datos magatartás, fenntart-

hatóság. 

 

Földrajz: védett hazai és 

nemzetközi természeti ér-

tékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, funkció, gazdaságos anyaghasználat, 

alaprajz, metszetrajz, vetületi ábrázolás, műszaki jellegű ábrázolás, vo-

nalfajta, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

2óra 



 

 

Előzetes tudás 

Tárgyak, épületek vizuális megfigyelése adott szempontok alapján. 

Azonosságok és különbségek célirányos megfogalmazása a megfigye-

lés és elemzés során. Tárgyakkal, épületekkel kapcsolatos informá-

ciók gyűjtése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Épített, tervezett környezet értelmezése különböző módon. Különböző 

korú és típusú tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése kü-

lönböző szempontok alapján. Az építészet térszervező és tömegalakí-

tást szolgáló eszközeinek megértése. Elemzési szempontok megfelelő 

érvényesítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tárgyak, épületek összehasonlító elemzése a történeti vál-

tozást (pl. stíluselemek visszatérése, keveredése) vagy a 

földrajzi elhelyezkedést jól szemléltető szempontok szerint 

(pl. anyaghasználat, funkció). 

 Az építészet történetében megjelenő alapvető térszervezést 

és tömegalakítást (pl. alaprajztípusok, alátámasztó elemek, 

térlefedések) szolgáló építészeti megjelenések összegzése a 

fontosabb építészettörténeti példák alapján. 

 Legalább egy, közvetlen tapasztalatok útján megismerhető 

néprajzi tájegység (pl. Tiszántúl – pl. Jászság, Bodrogköz) 

tárgykultúrájának (pl. épület, öltözék, használati tárgy) 

elemző vizsgálata és legfontosabb jegyei alapján megkülön-

böztetése más tárgycsoportoktól. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: épületek, használati 

és dísztárgyak megfigye-

lése. 

 

Hon- és népismeret: 

Néprajzi tájegységek, 

nemzetiségek. Hagyomá-

nyos paraszti tárgykul-

túra. 

 

Földrajz: A természeti 

környezet és a kultúra 

összefüggései. Magyar-

ország és a Kárpát-me-

dence földrajza, kulturá-

lis régió. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: lakókörnyezet 

és életmód; tárgyak, szer-

kezetek, rendeltetése. 

 

Ének-zene: népdalok, 

hangszeres népzene. 

Kulcsfogalmak/ fo-

galmak 

Építészeti elem, közösségi és személyes tér, alaprajztípus, osztatlan és 

osztott (vagy egyszerű és bővített) tér, fő-, oldal-, kereszthajó, apszis, 

dongaboltozat, keresztboltozat, oszloprend, masztaba, piramis, akropo-

lisz, amfiteátrum, bazilika, palota, kúria, használati tárgy, dísztárgy, ri-

tuális tárgy, viselet, népi kultúra, néprajzi tájegység, kézművesség, 

ipari formatervezés, organikus építészet. 

 

 



 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 
Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az alábbi mű-

típusok, művek, alkotók bemutatása ajánlott: 

19. század építészetének megjelenései (pl. Pollack Mihály: Nemzeti Múzeum, Steindl Imre: Országház), romantika, 

realizmus és impresszionizmus, posztimpresszionizmus festői (pl. F. Goya, Munkácsy Mihály, Szinyei Merse Pál, 

E. Manét, C. Monet, V. van Gogh, P. Gauguin), 19–20. század fordulójának irányzatai (pl. A. Gaudi, A. Rodin, 

G. Klimt, Rippl-Rónai József, Csontváry Kosztka Tivadar), 20. század és kortárs irányzatok példái (pl. W. Gro-

pius, F. L. Wright, Le Corbusier, Makovecz Imre, H. Moore, H. Matisse, P. Picasso, M. Duchamp, M. Chagall, S. 

Dali, Kassák Lajos, J. Pollock, A. Warhol, V. Vasarely, Erdély Miklós). 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példákra is. A fentebb ajánlott műveken és alkotókon kívül adott témák szemlélteté-

sére további műtípusok és művek is felhasználhatók. Különösen érvényes ez akkor, ha az adott témát nem krono-

logikus, hanem tematikus megközelítésben dolgozunk fel, vagy ha nem elsősorban művészettörténeti, hanem nyi-

tottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti tartalmakat mutatunk be. Ezekben az esetekben a 

válogatás további fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében a magas művészet és a populárisabb irány-

zatok egyformán szemléltessék az adott tartalmat, hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és 

időtől (pl. akár kortárs művek) független válogatás mutassa be a témát. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommu-

nikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi 

korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk (pl. építészet alaprajzi, alátámasztási és 

térlefedési változásai). 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló alkalmazása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek tudatos és pontos alkalmazása 

az alkotótevékenység során adott célok kifejezése érdekében. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek használata kölönböző célok 

érdekében.  

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének kifejező vagy 

közlő szándéknak megjelelő értelmezése, és következtetések 

megfogalmazása. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges 

megjelenések egyszerű értelmezése. 

 Az épített és tárgyi környezet elemző megfigyelése alapján összetettebb 

következtetések megfogalmazása. 

 Több jól megkülönböztethető technika, médium (pl. állókép-mozgókép, 

síkbeli-térbeli) tudatos használata az alkotótevékenység során. 

 A médiatudatos gondolkodás megalapozása a vizuális kommunikációs 

eszközök és formák rendszerezőbb feldolgozása kapcsán. 

 A mozgóképi közlésmód, az írott sajtó és az online   kommunikáció szö-

vegszervező alapeszközeinek felismerése. 

 Mozgóképi szövegek megkülönböztetése a valóság ábrázolásához való 

viszony, alkotói szándék és nézői elvárás karaktere szerint. 

 Társművészeti kapcsolatok lehetőségeinek értelmezése. 

 A legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

megkülönböztetése és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése, 

összehasonlítása. 

 A vizuális megfigyelés és elemzés során önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

 
 



 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

 

 
9. évfolyam   37óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vi-

zuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységek-

ben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotások-

ban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési 

szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-

rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Érzel-

mek, hangulatok megfogalmazása egyéni tér-, szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és elkép-

zelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális 

megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. 

Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Irodalmi (zenei) mű 

vagy történelmi esemény feldolgozása. Hagyományos és új vizuális 

technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és má-

sok munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) megjele-

nítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, idő-

ben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megje-

lenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs 

technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, para-

frázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm meg-

jelenítés, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel). 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. 

kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés esz-

közeinek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, aránytorzí-

tás, formaredukció). 

 Stílusirányzatok (pl. kubizmus, expresszionizmus, op-art) formai, 

technikai megoldásainak az adott célnak megfelelő (pl. érzelmek 

kifejezése nem figuratív megjelenítéssel, látható dolgok megjele-

nítésének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, kifejező szándékú 

alkotásokban. 

 Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg szí-

nek) hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése ér-

dekében (pl. feszültség, nyugalom). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Irodalmi szöveg értelme-

zése. Szöveg és kép 

kapcsolata. 

 

Matematika: Síkbeli és tér-

beli alakzatok. Transzfor-

máció. Matematikai össze-

függések (pl. aranymet-

szés). 

 

Ének-zene: zenei befogadó 

élmények. 

 

Dráma és tánc: jelenetek, 

táncmozgások, összetett 

mediális  hatások élményé-

nek feldolgozása. 

 

Informatika: számítógép 

felhasználó szintű alkalma-

zása. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, 

kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, 

formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret   

5 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alko-

tások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifeje-

zés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfi-

gyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző áb-

rázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok témák, illetve prob-

lémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális 

esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve 

érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfonto-

sabb vizuális jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összeha-

sonlítás során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. A tech-

nikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőesz-

közeinek ismerete és értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódá-

saival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrá-

zolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), legfontosabb változások 

lényegének kiemelése és összegzése a különböző művészettörté-

neti korszakokban. 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika 

és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) ösz-

szegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető je-

gyek kiemelésével. 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszio-

nizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avant-

gard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 

fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) összegzése, a hasonlósá-

gok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

 Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális megjelenítés, 

eseményművészet) feldolgozása: gyűjtés, elemzés, értelmezés és 

az eredmények bemutatása adott vagy önállóan választott társa-

dalmi probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülön-

böztetés, környezetszennyezés, szegénység). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irányza-

tok társadalmi és kulturá-

lis háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: stílusirányzatok, stí-

luskorszakok irodalmi 

jellemzői, képzőművé-

szeti párhuzamok. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: Művészettör-

téneti és zenetörténeti 

összefüggések (korsza-

kok, stílusok kiemelkedő 

alkotók, műfajok).  

Zenei befogadói tapasz-

talatok. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti 

műfaj, műtípus, avantgard, avantgard irányzat, kortárs képzőművészet, 

kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, kontraszt, digi-

tális képfeldolgozás, intermediális műfaj, eseményművészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és 

értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megér-

tése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű feliratok készítése. A technikai médiumok képalkotó módsze-

reinek megismerése. Vizuális közlés szöveggel és képpel különböző cé-

lok érdekében. Összetett vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés 

tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 

együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű fotó-

önarckép stílusbeli átalakítása megfelelő elektronikus esz-

közzel, majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg társí-

tása, grafikai kivitelezése) elsősorban a jelentésmódosulások 

tudatosításának céljával. 

 Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) 

egymás mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes tech-

nika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, meg-

adott témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új minő-

ségének megvalósítása céljából. 

 Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar területéhez 

kapcsolódóan (pl. televíziós műsorrend írása különféle szem-

pontok alapján, majd műsor-újságoldal tervezése, összeállí-

tása képekkel kiegészítve, információs-kommunikációs esz-

közök használatával). A vizuális és szöveges üzenet külön-

külön és együttes jelentésváltozásának megértése, összetet-

tebb kommunikációs szituációban. 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: a médiaipar műkö-

dése, műsorgyártás. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Ábrák, képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. 

Csoportos, nyilvános és tö-

megkommunikáció sajátos-

ságai. Vizuális kommuniká-

ció. A számítógépes szö-

vegvilág; az elektronikus tö-

megkommunikáció.  

 

Informatika: Információk és 

a közlési cél. A médiumok, 

közléstípusok tartalmi meg-

bízhatósága, esztétikai ér-

téke. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus), kompozíció (oldalrendezés, 

oldalpár, kép és szöveg, borító); intermédia, anyag(szerűség), művész-

könyv/art-book, műsorrend. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A rek-

lám hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoportosí-

tása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. 

újság, DVD), intézményeinek, csatornáinak és funkcióinak 

(pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elem-

zése rendszerező feladatok megoldásán keresztül. 

 A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezen-

tált valóság viszonyának feltárása (pl. helyzetgyakorlatok 

segítségével, videokamerával rögzítve) a tömegkommuni-

káció eszközeinek és formáinak elmélyültebb ismerete és 

megértése érdekében. 

 A tömegkommunikáció egy jellegzetes, összetett, a képet a 

szöveggel együtt alkalmazó médiumának értelmezése a vi-

zuális közlés (kreatív) alkotó megvalósításával (pl. mozi-

plakát, közérdekű üzenetet közvetítő plakát készítése mul-

timediális eszközök felhasználásával, magazin hirdetés ké-

szítése egy elképzelt termékhez vagy szolgáltatáshoz). 

 A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése külön-

féle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, szte-

reotípia, eredeti megoldások, célközönség) a valószerűség, 

a hatásmechanizmus problémakörének felismerése, tudato-

sítása érdekében. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegtájékoztatás. Médiaipar mű-

ködése. Kultúra és tömegkultúra, 

jelenségek a médiában. Virtuális 

valóság. Sztereotípia, reprezentá-

ció. Műfajfilm, szerzői film. A rek-

lám hatásmechanizmusa. Valóság-

ábrázolás és hitelesség, valószerű-

ség, virtuális valóság. A figyelem-

irányítás, a hangulatteremtés és az 

értelmezés legfontosabb eszközei. 

Dráma és tánc: Improvizáció. Jel-

lemábrázolás technikák a médiá-

ban. 

Ének-zene: populáris zenei stílu-

sok. 

Matematika: rendszeralkotás: ele-

mek elrendezése különféle szem-

pontok szerint, rendszerezést segítő 

eszközök használata, készítése. 

Magyar nyelv és irodalom: Média-

szövegek jellemzői. A személyközi 

kommunikáció. Különféle beszéd-

műfajok kommunikációs technikái-

nak alkalmazása és értékelése hét-

köznapi kommunikációs helyzetek-

ben, a tömegkommunikációban. 

Fizika: információs és kommuniká-

ciós rendszerek felépítése, jelentő-

ségük. 

Informatika: A kommunikációs 

eszközök hatása a mindennapi 

életre és a társadalomra. Globális 

információs társadalom. A fogyasz-

tói viselkedést befolyásoló ténye-

zők. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó, tele-

vízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, hírközlés, rek-

lám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált valóság, asszociatív, párhuza-

mos és belső montázs, sztereotípia, célközönség, valószerűség, hitelesség, plakát, 

műfajfilm. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tér-idő kifejezése 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelme-

zése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi kifeje-

zőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó mód-

szereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális közlés 

tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Megadott (pl. „A ma hősei”, „Élet a településemen”) vagy 

szabadon választott téma alapján komplex munka, mű terve-

zése (pl. kép/"fotó"regény, story-board készítése) a legfőbb 

audiovizuális kifejezési eszközök tudatosítása céljából. A 

story-board és a képregény műfajának összehasonlítása. 

 A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének kreatív alkal-

mazása összetettebb (mediális) tartalmú kreatív gyakorlat 

kapcsán (pl. videoperformansz tervezése és kivitelezése 

megadott témából kiindulva), majd a produkció elemző-érté-

kelő feldolgozása a szándék és a megvalósítás sikeressége 

szempontjából. 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: A figyelemirányítás, a 

hangulatteremtés és az értel-

mezés legfontosabb eszközei. 

Fényviszonyok, mozgás, sze-

repjáték hatásmechanizmusa.  

 

Dráma és tánc: Mozgásos 

kommunikáció, improvizáció 

adott zene, téma vagy fogalom 

alapján. Performansz terve-

zése, kivitelezése. A színház-

művészet összművészeti sajá-

tosságai, vizuális elemek al-

kalmazása. 

 

Ének-zene: a zene szerepe a 

médiában és a filmművészet-

ben. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Az 

idő- és térmegjelölések értel-

mezése. Elbeszélő, nézőpont, 

történetmondás, cselekmény, 

helyszín, szereplő, leírás, pár-

beszéd, jellemzés, jellem, hős-

típus; helyzet, akció, dikció, 

konfliktus, monológ, dialógus, 

prológus, epilógus, késleltetés, 

jelenet; néhány alapvető em-

beri léthelyzet, motívum, me-

tafora, toposz, archetípus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, narráció, séma, egyedi meg-

oldás, képregény, video/performansz. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok 

pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján 

a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati felada-

tok önálló előkészítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirá-

nyos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti 

és térélmények vizuális megjelenítése és megfogalmazása szövegben. 

Összehasonlítás során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. 

Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése adott szempontok 

alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és azok 

jellemző környezetének (pl. formai kapcsolódás – F. L. 

Wright: Vízesésház; környezetbe olvadás, álcázás – camouf-

lage jelenség) elemző vizsgálata, értelmezése és összehason-

lítása (pl. formai, szín-, fénykapcsolódás, anyaghasználat, 

stílus szerint). 

 Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet 

pontos megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott környe-

zet alapos, pontos megismerése érdekében. 

 Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problé-

máira (pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolai „dü-

höngő”) alapszintű műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb 

sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfaj-

ták, több nézet) szabadkézi rajzban. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. kö-

zösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív új-

rahasznosítása) érdekében. 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követése. 

Absztrahálás, konkretizálás. 

Rendszeralkotás: elemek el-

rendezése adott szempontok 

szerint. 

 

Biológia-egészségtan: lakó-

környezet és természetes 

élőhelyek. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: Szükségletek és igé-

nyek elemzése, tevékeny-

séghez szükséges informá-

ciók kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, műve-

leti sorrend betartása, esz-

közhasználat. Lakókörnye-

zet-életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos 

magatartás, környezetvédelem. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problé-

mamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó ér-

telmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. 

munka – pihenés, hétköznapi – ünnepi) vagy több funkció 

betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pi-

henés), illetve a tervek elkészítése makett vagy modell for-

májában. 

 Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív vagy 

elképzelt terek (pl. labirintus, adott színházi mű díszlete) ter-

vezése és makettezése. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: Szükségletek és igé-

nyek elemzése, tevékeny-

séghez szükséges informá-

ciók kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, műve-

leti sorrend betartása, esz-

közhasználat. Lakókörnye-

zet – életmód. 

 

Dráma és tánc: Produkciós 

munka. A színházművészet 

összművészeti sajátosságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

improvizáció, diákszínpadi 

előadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzés-

ben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges 

szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelme-

zése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és tí-

pusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok 

alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával. Fontosabb 

építészettörténeti korszakok és irányzatok, lényegének megértése, meg-

különböztetésük. Különböző korokból származó tárgyak megkülönböz-

tetése különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értéke-

lése, jelentőségének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romanika, 

gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió, 

modern, posztmodern, kortárs) elemző vizsgálata, összehasonlí-

tása és csoportosítása a legfontosabb nemzetközi és magyar épí-

tészettörténeti példák alapján. 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, lak-

berendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. szub-

kultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben tapasztal-

ható példákon keresztül. 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgykultúrájának (pl. öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző 

vizsgálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült 

egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari forma-

tervezés eredményeként készült egyedi tárgy), a legfontosabb ka-

rakterjegyek alapján azok megkülönböztetése. 

 A műemlékek, műemlék jellegű és védett épületek helyzetének és 

esetleges hasznosításának vizsgálata a közvetlen környezetben. 

 A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségek 

elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. 

ökoház, városi klíma, építőanyag-használat). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. To-

posz, archetípus állandó és 

változó jelentésköre. 

Könyvtárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Társadalmi jelenségek érté-

kelése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Biológia-egészségtan; föld-

rajz: Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi termé-

szet- és környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos magatar-

tás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-gazda-

sági problémák: fogyasztói 

szokások, életmód. Fenn-

tarthatóság. Környezet és 

természetvédelem. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 

megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építé-

szet, palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcio-

nalizmus, környezettudatos építés. 

 



 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az részletes 

érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, alkotók szemléltetésére. E listában kro-

nológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti 

alkotásokon kívül, jelentősebb, stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultú-

rák műtárgyai és tárgyi emlékei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a szemlél-

tetés anyagát tematikus módon is válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példákra is. A részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken 

és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tema-

tikus szempontú megközelítése esetekben a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében ne 

csak művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példák is be-

mutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egy-

formán szemléltessék az adott tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és 

időtől (pl. akár kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális 

kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a törté-

nelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az 

alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése 

során. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző 

célok érdekében. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések 

elkészítése. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy képi és szöveges  

megjelenések árnyalt értelmezése. 

 Médiatudatos gondolkodás a tömegkommunikációs eszközök és 

formák rendszerező feldolgozása.  

 A tervezett, alakított környezet forma és funkció összefüggéseinek 

felismerése, ennek figyelembe vételével egyszerű tervezés és 

makettezés. 

 Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása 

alkotótevékenységekben. 

 Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

 Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező 

ismerete és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve 

stílust meghatározó vonásainak felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése 

összehasonlítása, műelemző módszerek alkalmazásával. 

 Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 



 

 

 

 
10. évfolyam   37óra 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális kifejezés eszközeinek felhasználása az alkotómunka és a vi-

zuális elemzés során. Önkifejezés alkalmazása az alkotó tevékenységek-

ben. Vizuális-esztétikai jellegű szempontok érvényesítése az alkotások-

ban. Különböző festészeti, grafikai és plasztikai technikák kifejezési 

szándéknak megfelelő alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-

rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő alkalmazása. Érzel-

mek, hangulatok megfogalmazása egyéni tér-, szín- és formavilágban. 

A kifejezésnek megfelelő kompozíció használata. Megfigyelt és elkép-

zelt téri helyzetek ábrázolása. Személyes gondolatok, érzelmek vizuális 

megjelenítése a vizuális kifejezés alapvető eszközeinek segítségével. 

Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Irodalmi (zenei) mű 

vagy történelmi esemény feldolgozása. Hagyományos és új vizuális 

technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalmazása saját és má-

sok munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészeti élmények (pl. zene, mozgás, médiajelenség) megjele-

nítése önkifejező asszociációs alkotások által síkban, térben, idő-

ben (pl. zene hangulatát kifejező festészeti vagy plasztikai megje-

lenítéssel, talált tárgyakból készített installációval, fotókollázs 

technikával). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, para-

frázis készítése (pl. színesből fekete-fehér vagy monokróm meg-

jelenítés, kép kiegészítése sajátos elemekkel vagy részletekkel). 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott sajátos szándék (pl. 

kiemelés, figyelemirányítás) érdekében, a vizuális kifejezés esz-

közeinek sajátos változtatásával (pl. sajátos nézőpont, aránytorzí-

tás, formaredukció). 

 Stílusirányzatok (pl. kubizmus, expresszionizmus, op-art) formai, 

technikai megoldásainak az adott célnak megfelelő (pl. érzelmek 

kifejezése nem figuratív megjelenítéssel, látható dolgok megjele-

nítésének leegyszerűsítése) alkalmazása saját, kifejező szándékú 

alkotásokban. 

 Különböző színekkel (pl. telített, derített, tört, hideg, meleg szí-

nek) hangulati hatás elérése a látvány kifejező megjelenítése ér-

dekében (pl. feszültség, nyugalom). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Irodalmi szöveg értelme-

zése. Szöveg és kép 

kapcsolata. 

 

Matematika: Síkbeli és tér-

beli alakzatok. Transzfor-

máció. Matematikai össze-

függések (pl. aranymet-

szés). 

 

Ének-zene: zenei befogadó 

élmények. 

 

Dráma és tánc: jelenetek, 

táncmozgások, összetett 

mediális  hatások élményé-

nek feldolgozása. 

 

Informatika: számítógép 

felhasználó szintű alkalma-

zása. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, stilizálás, 

kiemelés, kontraszt, kompozíció, komplementer, színreflex, szín-, vonal-, 

formaritmus, kompozíció, konstruktív képépítés, automatikus írás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret   

5 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alko-

tások, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifeje-

zés eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfi-

gyelés segítségével műelemző módszerek alkalmazása. Különböző áb-

rázolási rendszerek felismerése, értékelése műalkotásokon.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok témák, illetve prob-

lémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. Vizuális 

esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve 

érvényre juttatása az alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfonto-

sabb vizuális jellemzőinek értelmezése összehasonlítással. Összeha-

sonlítás során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. A tech-

nikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtípusainak, kifejezőesz-

közeinek ismerete és értelmezése azok képzőművészeti kapcsolódá-

saival. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Tematikus ábrázolások elemzése a művészetben (pl. emberábrá-

zolás, térábrázolás, mozgásábrázolás), legfontosabb változások 

lényegének kiemelése és összegzése a különböző művészettörté-

neti korszakokban. 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika 

és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) ösz-

szegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető je-

gyek kiemelésével. 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszio-

nizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avant-

gard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 

fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) összegzése, a hasonlósá-

gok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. 

 Kortárs művészeti megoldások (pl. intermediális megjelenítés, 

eseményművészet) feldolgozása: gyűjtés, elemzés, értelmezés és 

az eredmények bemutatása adott vagy önállóan választott társa-

dalmi probléma feldolgozása kapcsán (pl. kirekesztés, megkülön-

böztetés, környezetszennyezés, szegénység). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irányza-

tok társadalmi és kulturá-

lis háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: stílusirányzatok, stí-

luskorszakok irodalmi 

jellemzői, képzőművé-

szeti párhuzamok. 

Könyvtárhasználat. 

 

Ének-zene: Művészettör-

téneti és zenetörténeti 

összefüggések (korsza-

kok, stílusok kiemelkedő 

alkotók, műfajok).  

Zenei befogadói tapasz-

talatok. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Látvány- és műelemzés, korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti 

műfaj, műtípus, avantgard, avantgard irányzat, kortárs képzőművészet, 

kompozíció, képkivágás, képi és optikai helyzetviszonylat, kontraszt, digi-

tális képfeldolgozás, intermediális műfaj, eseményművészet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Kép és szöveg 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

A vizuális kommunikáció különböző formáinak megkülönböztetése és 

értelmezése. A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megér-

tése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Egyszerű feliratok készítése. A technikai médiumok képalkotó módsze-

reinek megismerése. Vizuális közlés szöveggel és képpel különböző cé-

lok érdekében. Összetett vizuális kommunikációt szolgáló megjelenés 

tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Összetettebb vizuális közlés megvalósítása kép és szöveg 

együttes, összefonódó használatával (pl. saját készítésű fotó-

önarckép stílusbeli átalakítása megfelelő elektronikus esz-

közzel, majd a képhez – a tartalmat módosító – szöveg társí-

tása, grafikai kivitelezése) elsősorban a jelentésmódosulások 

tudatosításának céljával. 

 Kreatív tervezés, kivitelezés szöveg és kép (egyenrangú) 

egymás mellé rendelésével (pl. művészkönyv vegyes tech-

nika alkalmazásával és/vagy számítógép használatával, meg-

adott témából kiindulva) a különféle jelentésrétegek új minő-

ségének megvalósítása céljából. 

 Vizuális közlés szöveggel és képpel a médiaipar területéhez 

kapcsolódóan (pl. televíziós műsorrend írása különféle szem-

pontok alapján, majd műsor-újságoldal tervezése, összeállí-

tása képekkel kiegészítve, információs-kommunikációs esz-

közök használatával). A vizuális és szöveges üzenet külön-

külön és együttes jelentésváltozásának megértése, összetet-

tebb kommunikációs szituációban. 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: a médiaipar műkö-

dése, műsorgyártás. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Ábrák, képek, illusztrációk 

kapcsolata a szöveggel. 

Csoportos, nyilvános és tö-

megkommunikáció sajátos-

ságai. Vizuális kommuniká-

ció. A számítógépes szö-

vegvilág; az elektronikus tö-

megkommunikáció.  

 

Informatika: Információk és 

a közlési cél. A médiumok, 

közléstípusok tartalmi meg-

bízhatósága, esztétikai ér-

téke. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Montázs-elv, tipográfia (betűméret és stílus), kompozíció (oldalrendezés, 

oldalpár, kép és szöveg, borító); intermédia, anyag(szerűség), művész-

könyv/art-book, műsorrend. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikációs eszközök 

Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kommunikáció különböző formáinak csoportosítása. A rek-

lám hatásmechanizmusának elemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete, csoportosí-

tása, értelmezése. Vizuális reklámok értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A tömegmédiumok alaptulajdonságainak, hordozóinak (pl. 

újság, DVD), intézményeinek, csatornáinak és funkcióinak 

(pl. hírközlés, szórakoztatás, reklám) csoportosítása, elem-

zése rendszerező feladatok megoldásán keresztül. 

 A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezen-

tált valóság viszonyának feltárása (pl. helyzetgyakorlatok 

segítségével, videokamerával rögzítve) a tömegkommuni-

káció eszközeinek és formáinak elmélyültebb ismerete és 

megértése érdekében. 

 A tömegkommunikáció egy jellegzetes, összetett, a képet a 

szöveggel együtt alkalmazó médiumának értelmezése a vi-

zuális közlés (kreatív) alkotó megvalósításával (pl. mozi-

plakát, közérdekű üzenetet közvetítő plakát készítése mul-

timediális eszközök felhasználásával, magazin hirdetés ké-

szítése egy elképzelt termékhez vagy szolgáltatáshoz). 

 A tv-reklám és a videoklip sajátosságainak elemzése külön-

féle szempontok alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, szte-

reotípia, eredeti megoldások, célközönség) a valószerűség, 

a hatásmechanizmus problémakörének felismerése, tudato-

sítása érdekében. 

Mozgóképkultúra és médiaismeret: 

Tömegtájékoztatás. Médiaipar mű-

ködése. Kultúra és tömegkultúra, 

jelenségek a médiában. Virtuális 

valóság. Sztereotípia, reprezentá-

ció. Műfajfilm, szerzői film. A rek-

lám hatásmechanizmusa. Valóság-

ábrázolás és hitelesség, valószerű-

ség, virtuális valóság. A figyelem-

irányítás, a hangulatteremtés és az 

értelmezés legfontosabb eszközei. 

Dráma és tánc: Improvizáció. Jel-

lemábrázolás technikák a médiá-

ban. 

Ének-zene: populáris zenei stílu-

sok. 

Matematika: rendszeralkotás: ele-

mek elrendezése különféle szem-

pontok szerint, rendszerezést segítő 

eszközök használata, készítése. 

Magyar nyelv és irodalom: Média-

szövegek jellemzői. A személyközi 

kommunikáció. Különféle beszéd-

műfajok kommunikációs technikái-

nak alkalmazása és értékelése hét-

köznapi kommunikációs helyzetek-

ben, a tömegkommunikációban. 

Fizika: információs és kommuniká-

ciós rendszerek felépítése, jelentő-

ségük. 

Informatika: A kommunikációs 

eszközök hatása a mindennapi 

életre és a társadalomra. Globális 

információs társadalom. A fogyasz-

tói viselkedést befolyásoló ténye-

zők. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közvetett kommunikáció, média, médium, nyomtatott és elektronikus sajtó, tele-

vízió, közszolgálati, kereskedelmi és közösségi televízió, internet, hírközlés, rek-

lám, fotografikus kép, tapasztalati- és reprezentált valóság, asszociatív, párhuza-

mos és belső montázs, sztereotípia, célközönség, valószerűség, hitelesség, plakát, 

műfajfilm. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tér-idő kifejezése 

Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 

Tér-időbeni változások, folyamatok képi tagolásának pontos értelme-

zése és értelmezhető megjelenítése képsorozatokkal. Mozgóképi kifeje-

zőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (különösképpen a mozgókép) képalkotó mód-

szereinek és műtípusainak megismerése. Komplex audiovizuális közlés 

tervezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Megadott (pl. „A ma hősei”, „Élet a településemen”) vagy 

szabadon választott téma alapján komplex munka, mű terve-

zése (pl. kép/"fotó"regény, story-board készítése) a legfőbb 

audiovizuális kifejezési eszközök tudatosítása céljából. A 

story-board és a képregény műfajának összehasonlítása. 

 A „látvány-hang-mozgás” hármas egységének kreatív alkal-

mazása összetettebb (mediális) tartalmú kreatív gyakorlat 

kapcsán (pl. videoperformansz tervezése és kivitelezése 

megadott témából kiindulva), majd a produkció elemző-érté-

kelő feldolgozása a szándék és a megvalósítás sikeressége 

szempontjából. 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: A figyelemirányítás, a 

hangulatteremtés és az értel-

mezés legfontosabb eszközei. 

Fényviszonyok, mozgás, sze-

repjáték hatásmechanizmusa.  

 

Dráma és tánc: Mozgásos 

kommunikáció, improvizáció 

adott zene, téma vagy fogalom 

alapján. Performansz terve-

zése, kivitelezése. A színház-

művészet összművészeti sajá-

tosságai, vizuális elemek al-

kalmazása. 

 

Ének-zene: a zene szerepe a 

médiában és a filmművészet-

ben. 

 

Magyar nyelv és irodalom: Az 

idő- és térmegjelölések értel-

mezése. Elbeszélő, nézőpont, 

történetmondás, cselekmény, 

helyszín, szereplő, leírás, pár-

beszéd, jellemzés, jellem, hős-

típus; helyzet, akció, dikció, 

konfliktus, monológ, dialógus, 

prológus, epilógus, késleltetés, 

jelenet; néhány alapvető em-

beri léthelyzet, motívum, me-

tafora, toposz, archetípus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Story-board, forgatókönyv, beállítás, jelenet, narráció, séma, egyedi meg-

oldás, képregény, video/performansz. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető téri helyzetek, színviszonyok 

pontos értelmezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján 

a vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. Tárgykészítő, kézműves technikák alkalmazása. Gyakorlati felada-

tok önálló előkészítése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirá-

nyos szempontok kiválasztása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő 

technikák alkalmazása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti 

és térélmények vizuális megjelenítése és megfogalmazása szövegben. 

Összehasonlítás során önállóan kialakított szempontok érvényesítése. 

Tárgyak, épületek felmérése, elemzése, értelmezése adott szempontok 

alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Ember alkotta objektumok (pl. épületek, építmények) és azok 

jellemző környezetének (pl. formai kapcsolódás – F. L. 

Wright: Vízesésház; környezetbe olvadás, álcázás – camouf-

lage jelenség) elemző vizsgálata, értelmezése és összehason-

lítása (pl. formai, szín-, fénykapcsolódás, anyaghasználat, 

stílus szerint). 

 Szöveges eszközökkel leírt tárgy, épület vagy téri helyzet 

pontos megjelenítése vizuális eszközökkel, az adott környe-

zet alapos, pontos megismerése érdekében. 

 Tárgy- és épülettervezés a közvetlen környezet valós problé-

máira (pl. iskolai szelektív hulladékgyűjtő, iskolai „dü-

höngő”) alapszintű műszaki jellegű ábrázolás legfontosabb 

sajátosságainak az alkalmazásával (pl. méretezés, vonalfaj-

ták, több nézet) szabadkézi rajzban. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása meghatározott célok (pl. kö-

zösségi terek intim részeinek kialakítása, hulladék kreatív új-

rahasznosítása) érdekében. 

Matematika: Méretezés. 

Gondolatmenet követése. 

Absztrahálás, konkretizálás. 

Rendszeralkotás: elemek el-

rendezése adott szempontok 

szerint. 

 

Biológia-egészségtan: lakó-

környezet és természetes 

élőhelyek. 

 

Technika, életvitel és gya-

korlat: Szükségletek és igé-

nyek elemzése, tevékeny-

séghez szükséges informá-

ciók kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, műve-

leti sorrend betartása, esz-

közhasználat. Lakókörnye-

zet-életmód. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezés, felmérés, térelrendezés, műszaki ábrázolás, környezettudatos 

magatartás, környezetvédelem. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Funkció 

Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás 
Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. Tervvázlatok készítése. Gyakorlati feladatok önálló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az adott célnak megfelelő tárgykészítő technikák alkalmazása. Problé-

mamegoldás a tervezés során. Tárgy és funkció kapcsolatának átfogó ér-

telmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Környezet tervezése, áttervezése más feladat ellátására (pl. 

munka – pihenés, hétköznapi – ünnepi) vagy több funkció 

betöltésére (pl. öltözködés és rejtőzködés, közlekedés és pi-

henés), illetve a tervek elkészítése makett vagy modell for-

májában. 

 Funkcionális szempontokat kevéssé érvényesítő fiktív vagy 

elképzelt terek (pl. labirintus, adott színházi mű díszlete) ter-

vezése és makettezése. 

Technika, életvitel és gya-

korlat: Szükségletek és igé-

nyek elemzése, tevékeny-

séghez szükséges informá-

ciók kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, műve-

leti sorrend betartása, esz-

közhasználat. Lakókörnye-

zet – életmód. 

 

Dráma és tánc: Produkciós 

munka. A színházművészet 

összművészeti sajátosságai. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

improvizáció, diákszínpadi 

előadás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Funkció, funkcionalizmus, díszlet, makett, modell. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített környezet története 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Azonosságok és különbségek célirányos megkülönböztetése az elemzés-

ben. Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk 

gyűjtés. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges 

szempontok megértése. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális környezet, tárgyak vizuális megfigyelése és a látvány értelme-

zése során célirányos szempontok kiválasztása. Különböző korú és tí-

pusú tárgyak, épületek pontos összehasonlítása különböző szempontok 

alapján, a következtetések célirányos megfogalmazásával. Fontosabb 

építészettörténeti korszakok és irányzatok, lényegének megértése, meg-

különböztetésük. Különböző korokból származó tárgyak megkülönböz-

tetése különböző szempontok alapján. A múlt tárgyi emlékeinek értéke-

lése, jelentőségének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, romanika, 

gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklektika, szecesszió, 

modern, posztmodern, kortárs) elemző vizsgálata, összehasonlí-

tása és csoportosítása a legfontosabb nemzetközi és magyar épí-

tészettörténeti példák alapján. 

 A divat fogalmának (pl. öltözködés, viselkedésforma, zene, lak-

berendezés területén) elemző vizsgálata és értelmezése (pl. szub-

kultúrák viszonya a divathoz) a közvetlen környezetben tapasztal-

ható példákon keresztül. 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgykultúrájának (pl. öltözet, lakberendezési tárgyak) elemző 

vizsgálata példák alapján (pl. kézműves technikával készült 

egyedi tárgy; sorozatgyártásban készült tömegtárgy; ipari forma-

tervezés eredményeként készült egyedi tárgy), a legfontosabb ka-

rakterjegyek alapján azok megkülönböztetése. 

 A műemlékek, műemlék jellegű és védett épületek helyzetének és 

esetleges hasznosításának vizsgálata a közvetlen környezetben. 

 A környezetalakítás fenntarthatóságot szolgáló lehetőségek 

elemző vizsgálata és értelmezése konkrét példákon keresztül (pl. 

ökoház, városi klíma, építőanyag-használat). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. To-

posz, archetípus állandó és 

változó jelentésköre. 

Könyvtárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

Társadalmi jelenségek érté-

kelése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Biológia-egészségtan; föld-

rajz: Környezet fogalmának 

értelmezése. Helyi termé-

szet- és környezetvédelmi 

problémák felismerése. 

Környezettudatos magatar-

tás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-gazda-

sági problémák: fogyasztói 

szokások, életmód. Fenn-

tarthatóság. Környezet és 

természetvédelem. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alaprajztípus, alátámasztó és áthidaló elem, oszloprend, homlokzatosztás, 

megalitikus építészet, sírtípus, szent körzet és síregyüttes, egyházi építé-

szet, palota, lakóház, stíluskeveredés, divat, szubkultúra, design, funkcio-

nalizmus, környezettudatos építés. 

 



 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, az részletes 

érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, alkotók szemléltetésére. E listában kro-

nológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti 

alkotásokon kívül, jelentősebb, stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultú-

rák műtárgyai és tárgyi emlékei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a szemlél-

tetés anyagát tematikus módon is válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúly kerüljön a magyar művészet- és építészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példákra is. A részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken 

és alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tema-

tikus szempontú megközelítése esetekben a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében ne 

csak művészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példák is be-

mutatásra kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egy-

formán szemléltessék az adott tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és 

időtől (pl. akár kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális 

kommunikáció, valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a törté-

nelmi korokból, illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

 A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek önálló alkalmazása az 

alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése 

során. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző 

célok érdekében. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések 

elkészítése. 

 Alapvetően közlő funkcióban lévő képi, vagy képi és szöveges  

megjelenések árnyalt értelmezése. 

 Médiatudatos gondolkodás a tömegkommunikációs eszközök és 

formák rendszerező feldolgozása.  

 A tervezett, alakított környezet forma és funkció összefüggéseinek 

felismerése, ennek figyelembe vételével egyszerű tervezés és 

makettezés. 

 Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos alkalmazása 

alkotótevékenységekben. 

 Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

 Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok rendszerező 

ismerete és a meghatározó alkotók műveinek felismerése. 

 Az építészet alapvető elrendezési és szerkezeti alapelveinek, illetve 

stílust meghatározó vonásainak felismerése. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások árnyaltabb elemzése 

összehasonlítása, műelemző módszerek alkalmazásával. 

 Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 



 

 

 

7. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelen-

tőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat, munkakörnyezeteket, 

szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket közvetlenül és célzottan bemutató, pályaorientációt 

szolgáló tanórák, foglalkozások jelennek meg. A korábbi években a produktív tevékenységek 

tapasztalatai révén kialakult önismeret, a már felismert saját tulajdonságok összevethetővé vál-

nak a megismert lehetőségekkel, az ismeretek az életpályára vonatkozó elképzeléssé válhatnak, 

a továbbtanulásról, a pályaválasztásról szóló elhatározássá érlelődhetnek. 

A hetedik évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közmű-

vek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet 

megismerése. Ennek révén a családi életre nevelés elemeként tudatosabbá válhat a családon 

belüli munkamegosztás és az azon belül lehetséges saját szerepek. Az ennek keretében szerzett 

tapasztalatok, a vizsgálódás, a működési próbák, a környezet alakításában elvégzett kisebb fel-

adatok, amellett, hogy a pályaorientációt segítve további alkalmakat adnak arra, hogy a tanulók 

feltárják saját képességeiket, jelentősen fejlesztik a műszaki és természettudományos kompe-

tenciát is. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók egyrészt felhasználják a természettudományos 

tantárgyakban tanultakat, másrészt az ekkor szerzett tapasztalatok alapul szolgálnak a későbbi 

években sorra kerülő tanuláshoz. A társas kapcsolati kultúra fejlesztésére a csoportos keretek 

között végzett feladatmegoldás, a tanuló saját tevékenységének, a saját továbbtanulási elképze-

léseknek a társakéival való összevetése adhat alkalmat. A kezdeményezőképesség és vállalko-

zói kompetencia kialakulását a saját szerep megtalálása, az ötleteknek, elképzeléseknek a való-

sággal, a lehetőségekkel való összevetése és értékelése, a tanulás tanítását, a hatékony, önálló 

tanulási kompetencia fejlődését pedig a tantárgy valamennyi 7. osztályos foglalkozását jel-

lemző feladatközpontú tevékenységi tartalmak segítik. A matematikai kompetenciát és a gaz-

dasági, pénzügyi nevelést a háztartási és a közlekedési rendszerek megismerése, működésük 

elemzése során elvégzett, célzottan a mennyiségi összefüggésekről szóló számítási feladatok 

szolgálják. Ezeknek a költségekre vonatkozó eredményei egyben hozzájárulnak a takarékosság, 

a környezettudatosság, a fenntarthatóság iránti elkötelezettség fejlesztéséhez is. 

 

Taneszközök 

Tanári demonstrációs eszközök, interaktív tábla, számítógép, projektor stb. 

 

Évfolyam 
A tantárgy heti óra-

száma 

A tantárgy évi óraszáma (a fel-

használt 10%-kal) 

7. 1 36 (= 32 + 4) 

 



 

 

 

A tematikai egységek címe óraszámok 

A háztartás és a közszolgáltatások 10 

Közlekedés 6 

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, model-

lezés 
8 

Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, 

munkakörnyezetek megismerése 
8 

Év végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása 4 

Az óraszámok összege 36 

 

Tematikai egység 1. A háztartás és a közszolgáltatások 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A háztartásban használt eszközök szerepe, használati jellemzői, kezelé-

sük biztonsági szabályai. 

A háztartásban felhasznált anyagok jellemzői, a tevékenységek alapvető 

feltételei és a környezetre gyakorolt hatásaik. 

A háztartás, mint műszaki környezet elemeinek és összetevőinek, vala-

mint funkcióinak azonosítása, érdeklődés, törekvés azok megfelelő hasz-

nálatára. 

A műszaki környezet jellemzőinek, kapcsolatának, kölcsönhatásainak 

megfigyeléséből származó tapasztalatok felhasználása a problémák 

megoldása során, tevékenységek gyakorlásakor. 

A szükségletekből adódó, illetve a műszaki jelenségekkel járó, hibákból 

következő technikai problémák felismerése. 

Használati utasítások, leírások, műszaki információk megértése, értel-

mezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés a háztartás műszaki jellegű rendszereinek felépítésé-

ről, működéséről, a tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

Az ember mindennapos tevékenységei és a környezet állapota, jellemzői 

közötti összefüggések felismerése, a természet általi meghatározottság 

és a környezetre gyakorolt hatások megértésére irányuló szándék erősí-

tése, a tevékenységekkel járó felelősség beláttatása. 

Véleményalkotás a tevékenységekkel érintett szakmákról, munkafolya-

matokról. 



 

 

A tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó, egyre önállóbb célzott 

információszerzés információforrásokból. A használt anyagok, eszkö-

zök, a tapasztalt látvány, jelenség vizsgálatából fakadó tapasztalatok ön-

álló rögzítése. 

Gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek meghatározása 

segítséggel. 

Előzetesen bemutatott és megbeszélt munkaműveletek pontos végrehaj-

tása, a biztonsági szabályok betartása, veszélyhelyzetek felismerése. 

Igényesség erősítése a megfelelően funkcionáló, rendezett mesterséges 

környezet iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. A háztartás elektromos rendszere 

Az elektromos hálózat fizikai-műszaki jellemzői, áramköri elemek a 

háztartási hálózatban. 

Világítás, motorok, fűtő, hűtő eszközök, elektromossággal működő 

háztartási és egyéb eszközök, gépek jellemzői, működésük és haszná-

latuk. 

Az elektromos rendszer üzemzavarai, túláramvédelmi és érintésvé-

delmi eszközök jellemzői, szerepe. 

Az elektromos energiafogyasztás árának, díjának meghatározása, ta-

karékossági lehetőségek. Villanyszámlák tartalmának értelmezése. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt elektromos eszközök 

működéséről és használati jellemzőiről, a tapasztalatok összehasonlí-

tása, értékelése. 

Fizika: Elektromos 

áram, áramkör, ener-

giatermelés, energiaát-

alakítás, energiaforrá-

sok. 

Fényforrások, motorok 

működési elve, az 

elektromos áram hőha-

tása. Elektromos és hő-

tani mennyiségek (fe-

szültség, áramerősség, 

teljesítmény, hőmér-

séklet, hőmennyiség, 

hőenergia, égéshő, fű-

tőérték). 

 

Biológia-egészségtan: 

A víz szerepe az élet ki-

alakulásában és fenn-

tartásában.  

A víz humán-élettani 

szerepe. 

A hulladékok tárolásá-

nak, kezelésének bioló-

giai veszélyei. 

1.2. A háztartás és a lakókörnyezet vízellátó, szennyvíz- és csapadék-

víz-elvezető, illetve -kezelő rendszere 

A vízfelhasználáshoz kapcsolódó felszerelési, berendezési tárgyak, 

szerelvények szerkezete és működése. 

Az ivóvíz forrásai, a víz minősége, fizikai, kémiai és biológiai jellem-

zői, vízfogyasztási módok, a víz élelmi, más háztartási, valamint mű-

szaki, technológiai célú felhasználása. 

A háztartási szennyvíz keletkezési forrásai, az elvezetés, gyűjtés, tisz-

títás eljárásai, eszközei. 

A csapadékvíz káros mechanikai és kémiai (korróziós) hatásai az em-

beri lakókörnyezetben. 



 

 

Üzemzavarok, rendellenességek a vízellátás, valamint a szennyvíz- és 

a csapadékvíz-elvezetés működésben. 

Felelősségünk a talajvíz és a vízbázisok tisztaságának megőrzésében. 

A vízfogyasztás árának, díjainak meghatározása, takarékossági lehe-

tőségek. Víz- és csatornaszámlák tartalmának értelmezése. 

A csapadékvízgyűjtés és -felhasználás lehetőségei. 

Víztakarékos technológiai megoldások és rendszerek. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben használt, a vízfelhasználáshoz 

kapcsolódó eszközök működéséről és használati jellemzőiről. 

Mérgező anyagok 

egészségügyi hatásai. 

 

Földrajz: A víz körfor-

gása a természetben. 

A víz felhasználása az 

egyes gazdasági terme-

lési területeken. 

Fosszilis és megújuló 

energiaforrások. 

 

Matematika: számok, 

alapműveletek, mate-

matikai modell. 

 

Kémia: Az égés mint 

kémiai folyamat, égés-

termékek, a környe-

zetre káros hatású ké-

miai anyagok. 

A víz tulajdonságai. 

Korrózió. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Családi kiadá-

sok. 

Takarékosság a háztar-

tások fogyasztásában. 

 

Erkölcstan: A modern 

technika alkalmazásá-

nak előnyei, hátrányai, 

veszélyei, az életvitelt 

könnyítő lehetőségei. 

Magunkért és másokért 

érzett felelősség. 

1.3. A háztartás és a lakókörnyezet különböző fűtési megoldásai 

A gáz forrásai, az ellátás rendszere, elemei, gázfűtés, a gáz szállítása, 

tárolása, gázt felhasználó háztartási készülékek. 

Szilárd tüzelőanyagok és fűtőberendezéseik, üzemeltetési szabályaik. 

Füstgázelvezetés, az égéstermékek környezeti hatásai. 

A gázhálózat, gázpalackok, gázfogyasztó berendezések üzemeltetésé-

nek veszélyei, üzemzavarok, a használat biztonsági szabályai, a biz-

tonsági berendezések működési jellemzői. Gázszivárgásra és más 

üzemzavarra utaló jelek, teendők és tilalmak rendellenességek esetén. 

A fűtési és más hőenergia-felhasználási költségek meghatározása, ta-

karékossági lehetőségek. Gázszámlák tartalmának értelmezése. 

Megújuló energiaforrások felhasználása a fűtésben és a használati me-

legvíz készítésében. 

Tapasztalatok gyűjtése a környezetben található, fűtésre, hőenergia-

termelésre használt eszközök működéséről és használati jellemzőiről, 

összehasonlításuk energetikai, gazdaságossági és környezetvédelmi 

szempontból. 

1.4. Hulladékgazdálkodás 

A hulladékok keletkezési módjai a háztartásban és a lakókörnyezet-

ben. 

A keletkező hulladékok fizikai és kémiai jellemzői, tárgyként való to-

vább használati, illetve anyagként való újra feldolgozhatóság lehető-

ségei. 

A hulladék keletkezését mérséklő fogyasztási, életmódbeli szokások, 

hulladékok házilagos kezelése, komposztálás. 



 

 

A hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékkezelés, ener-

getikai célú hulladékhasznosítás települési környezettől függő rend-

szerei. 

A hulladékok kezelése, a hulladék keletkezésével, tárolásával, kezelé-

sével járó veszélyek. 

Veszélyes hulladékok, környezeti és egészségügyi hatásaik. 

Komposztálható hulladékok. 

Háztartási körülmények között égethető és nem égethető hulladék-

anyagok. 

A hulladékokkal járó költségek meghatározása, a csökkenést eredmé-

nyező megoldások, a takarékosság lehetőségei. 

Tapasztalatok gyűjtése a lakókörnyezetben keletkező hulladékokról, a 

gyűjtés, kezelés megoldásairól, az újrahasznosítási lehetőségekről. 

Mértékletesség a fo-

gyasztásban. 

Érték és mérték. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, internet-

használat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektromos energia, energiafogyasztás, áramfelvétel, túláramvédelem, érin-

tésvédelem, áramütés, ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz, használati melegvíz, 

vízvezeték, vízszerelvény, szennyvízvezeték, csatornázás, szennyvíztisztí-

tás, gázenergia, gázfogyasztás, gázfűtés, gázszivárgás, gázmérgezés, füst-

mérgezés, füstgázelvezetés, szilárd tüzelés, hulladék, veszélyes hulladék, új-

rahasznosítás, hulladékkezelés, szolgáltatás, közmű, közüzemi szolgáltató, 

közüzemi számla.  

 

Tematikai egység 2. Közlekedés 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályai, közlekedési jelzőtáblák. 

A közlekedési balesetek megelőzését szolgáló magatartás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A közúti kerékpáros közlekedésben való felelős részvétel erősítése. 

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos problémák megfigyelésével, 

megvitatásával a szabályismeret, a szabálykövető attitűd, a felelősségér-

zet és a környezettudatosság erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

2.1. A kerékpáros közúti közlekedés 

A kerékpáros közúti közlekedés KRESZ szerinti szabályai, eszköz-

rendszere. 

A balesetmentes, udvarias közlekedés. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, digi-

tális információk keze-

lése. 



 

 

Közlekedési veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása. 

A biztonságos kerékpáros közlekedéshez szükséges gyakorlati készsé-

gek fejlesztése az alapvető szituációkat modellező gyakorlati pályán. 

Felkészítés a közúti forgalomban történő kerékpáros közlekedésre. 

 

Testnevelés és sport: 

kerékpározás. 

 

Fizika: motorok, 

mechanika. 

 

Matematika: tájékozó-

dás a térben térkép és 

egyéb vázlatok alapján, 

számok, műveletek, 

számítások időtarta-

mokkal. 

 

Informatika: Alkalma-

zások használata. 

Többszálú lineáris ol-

vasás. 

2.2. Közlekedéstörténet 

A motorok fejlődési állomásai. 

A korszerű szárazföldi közlekedés. 

A járműmeghajtások jövője. 

2.3. Környezet- és egészségtudatos közlekedés 

A közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az 

egészséget károsító hatások. 

A mozgás élménye. A természet, mint közlekedési környezet. 

A biztonságos túrakerékpározás. Kerékpártúra-útvonalak, útvonalterv 

készítése. 

2.4, Nyomtatott és elektronikus közlekedési információforrások 

Tájékozódás közlekedési útvonalakról, járatokról, adatokról. 

Papíralapú és elektronikus menetrendek használata. 

A közlekedés idő- és költségigényének meghatározása útvonaltervező 

segítségével. 

A közlekedési környezet mint rendszer jellemzői. 

A közlekedési infrastruktúra mennyiségi jellemzői (idő, sebesség, gya-

koriság, közlekedési logisztika). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Motor, útvonaltervezés, menetrend, környezettudatos közlekedés, környe-

zeti terhelés. 

 

Tematikai egység 
3. Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modelle-

zés 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Tájékozottság a háztartás ellátó rendszereiről 

Adott feladat megoldásához szükséges információk szerzése és célszerű 

felhasználása. Rajzolvasás, mérés. 

Tárgyak elkészítése minta alapján. 



 

 

Egyszerű szerelési műveletek elvégzése segítséggel. Szerszámok bizton-

ságos alkalmazása. 

Tapasztalatok megfogalmazása, rögzítése. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Tapasztalatszerzés a tárgyak, modellek készítéséhez felhasznált anyagok-

ról, eszközökről, technológiákról, tapasztalatok megfogalmazása, rögzí-

tése. 

A karbantartás szükségességének felismerése, helyzetelemzés, hibakere-

sés, problémamegoldás, a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás 

képességének fejlesztése. 

A munka során felhasznált anyagok technológiai tulajdonságainak felis-

merése, az ismeretek alkalmazása. 

A tervezett és az aktuálisan végzett tevékenységgel kapcsolatos veszély-

érzet kialakítása, a biztonság iránti igény kialakítása. 

Véleményalkotás az egyes szakmákról, munkatevékenységekről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Karbantartás a háztartásban 

Vízvezeték-szerelvények, különféle vízcsapok, lefolyók, WC-tartá-

lyok működése (szabályozása), gyakran előforduló hibák, javítások. 

Áramkör: a biztosító, a vezeték és a szerelvények mérete, valamint a 

fogyasztók teljesítménye közötti összefüggés. 

Világítási áramkör, foglalatok, izzófajták, energiatakarékos izzók, 

kapcsolók – adatok értelmezése, összehasonlítása. 

Fali dugaszoló aljzatok, vezeték-csatlakozások, villásdugók szerelése. 

A laikus által végezhető javítások határai. 

Fizika: áramkör, ve-

zető, fogyasztó, az 

elektromos áram mun-

kája és teljesítménye. 

 

Informatika: informá-

ciókeresés, irányítás, 

szabályozás. 

 

Erkölcstan: Kötődés a 

tárgyi világhoz. 

Találmányok az em-

beriség szolgálatában 

(az emberek javára, 

kárára). 

3.2. Tárgykészítés 

Egy probléma (érzékelés, kapcsolás stb.) megoldása elektronikai 

áramkör-modell készítésével, a hozzá tartozó kapcsolási rajz segítség-

ével. 

Az irányítástechnika és az automatizálás alapjainak megismerése a ké-

szített modell segítségével. 

Motoros járműmodell (közúti, vízi, vagy kötött pályás) tervezése, el-

készítése, kipróbálása, értékelése. 

A gépek és a gépelemek megismerése a készített modell segítségével. 

 



 

 

 

3.3. Eszközök rendeltetésszerű, biztonságos használata, megfelelő 

munkakörnyezet 

Biztonságos munkavégzéshez szükséges munkafogások ismerete, al-

kalmazása. 

A szerszámok célszerű, balesetmentes használata. 

A munkakörnyezet rendjének fenntartása. 

A műveletekhez szükséges munkavédelmi felszerelések alkalmazása. 

A segítségnyújtás lehetőségeinek megismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vízvezeték, szerelvény, szabályozás, elektromos szerelvény, áramkör, A) 

gépelem, B) kötés, horgolás, varrógép. 

 

Tematikai egység 
4. Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés, mun-

kakörnyezetek megismerése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A környezet állapotára, változtatására, az emberi tevékenységek fel-

tételeire és hatásaira irányuló érdeklődés, erről szerzett tapasztalatok. 

Saját tapasztalatok a munka világából a személyes környezetben élők 

tevékenységéhez kapcsolódóan. 

A saját tevékenységek eredményességéről, erősségekről, gyengeségek-

ről szóló tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A munkavégzés jelentőségének tudatosítása a társadalom jóléte szem-

pontjából. 

Az ember környezetének, valamint tevékenységeinek, munkájának, to-

vábbá a megélhetés és az életminőség kapcsolatának felismerése. 

Továbbtanulási, pályaválasztási elhatározás, életpálya-elképzelés kiala-

kítása, megerősítése. A tervezett pálya jellemzőinek összevetése a sze-

mélyes elképzelésekkel, a lehetőségek helyes megítélése, önismeret fej-

lesztése, reális önértékelés támogatása. 

A megélhetést biztosító tervezett életpályára, munkára való alkalmasság 

nélkülözhetetlen összetevőinek (képesség, szaktudás, tanulás, munka-

kultúra) tudatosítása. 

A saját életpálya és életminőség alakításában viselt személyes felelős-

ség felismertetése. 

Előzetes ismeretszerzés a karrier, a hivatás és a családi élet összeegyez-

tetéséről. 



 

 

A munkamegosztás, az egyéni és kollektív munkatevékenységek, a 

technológiai folyamat, a produktumok stb. összefüggéseinek felisme-

rése, megértése. 

A munkára való alkalmasság összetevőinek, a munkavégzés körülmé-

nyeinek és a munkát végzőre gyakorolt hatásoknak, a munkával járó 

veszélyeknek a felismerése. 

Tapasztalatszerzés a helyes munkamagatartásról, a munkakultúráról. 

A megismert munkakörnyezetekről alkotott vélemény és érvek megfo-

galmazása a saját elképzelésekkel összevetve. Közelebb kerülés a saját 

pályaválasztási döntéshez. 

A munkakereséssel, munkába állással kapcsolatos alapvető tudnivalók 

elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

4.1. A tanulási pálya 

A tanulási pálya szakaszai. 

Képzési lehetőségek, eltérő tanulási utak, szakmatanulási lehetőségek 

megismerése, elemzése, összevetése. 

Iskolatípusok, képzési formák, közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, 

felnőttképzés, érettségi, szakmai vizsga, diploma.  

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről. 

 

Földrajz: a gazdaság 

ágai, a munkahelyte-

remtés természet- és 

gazdaságföldrajzi alap-

jai. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: munkahely és 

munkavállalói szerep. 

 

Erkölcstan: A munka 

és a munkát végző em-

ber tisztelete. 

Személyes tapasztala-

tok, együttműködés, 

egyéni boldogulás és a 

csapatmunka. Pályavá-

lasztás – foglalkozás, 

élethivatás. 

 

4.2. Szakmák és munkák 

Az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó munkák, foglalkozások, szak-

mák, szakmacsoportok megismerése, elemzése, összevetése. 

Szakmák közös és eltérő tevékenységi elemei, termékei, szolgáltatá-

sai, munkakörülményei. 

A napi életvitelt meghatározó, az egyes szakmákhoz, foglalkozások-

hoz kapcsolódó jellemzők (pl. munkaidő beosztás, szezonalitás). 

4.3. Munkakörnyezetek megismerése 

Előzetes tájékozódás a megismerendő munkakörnyezetekről, techno-

lógiákról, munkatevékenységekről, termékekről, szolgáltatásokról, 

munkakörülményekről, munkaszervezeti keretekről. Információforrá-

sok felkutatása. 

– Egyedi termékkészítéssel foglalkozó, javító, felújító; 

– árutermelő, ipari vagy agrárjellegű; 

– kereskedelmi, vendéglátási, gazdasági, közlekedési jellegű; 



 

 

– egészségügyi, szociális, oktatási jellegű, és személyeknek szolgálta-

tást nyújtó más munkahely, munkakörnyezet, foglalkozás megisme-

rése helyszínen tett látogatás, audiovizuális segédanyag vagy meghí-

vott szakértő segítségével. 

Információgyűjtés a megismert munkakörnyezetekről: az alkalmazott 

eszközök, technológiák, a felhasznált anyagok, a munkafolyamatok 

jellemzői, a tevékenység feltételei és környezeti hatásai, munkaszer-

vezeti sajátosságok, munkakörülmények, kereseti lehetőségek. A szer-

zett tapasztalatok rögzítése, feldolgozása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az önéletrajz for-

mái, a hivatalos levél 

jellemzői. 

4.4. Környezet és pályaválasztás 

A családi, települési környezet, az életmód, a megélhetés, a továbbta-

nulási lehetőségek és a személyes ambíciók összevetése. Elképzelések 

megfogalmazása a saját lehetőségekről, tanulási pályáról. 

Karrier és hivatás fogalma, ezek hatása a családi szerepek, értékrend 

és munkamegosztás alakulására. 

A települési és a tágabb környezet gazdasági, foglalkoztatási, tovább-

tanulási lehetőségei. 

A szakmákról, munkalehetőségekről, pályaalkalmasságról, továbbta-

nulásról szóló információk forrásainak megismerése, használata. Ön-

álló tájékozódás szakmákról, munkákról internetes (pl. Nemzeti pálya-

orientációs portál) és más információforrásokból, valamint a szemé-

lyes környezetben. 

4.5. Munkavállalás 

Vállalkozók és alkalmazottak az értékteremtő munkában. A vállalko-

zói lét és az alkalmazotti helyzet előnyei és hátrányai. 

Vállalkozói tevékenységek, a vállalkozó személye, felelős vállalkozói 

magatartás. 

Alkalmazottként való elhelyezkedés. A munkába állás adminisztratív 

előzményei (álláskeresés, tájékozódás, önéletrajz, motivációs levél, ál-

lásinterjú). 

4.6. Megélhetés 

A család megélhetése, a jövedelemforrások, a napi életvitel, az élet-

helyzetek és az életminőség összefüggései. 

A család megélhetési, önfenntartási lehetőségei, tevékenységei, a ta-

nulás és a munkamagatartás szerepe, kapcsolata. 

Teendők és lehetőségek munkanélküliség esetén. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Általános iskola, középiskola, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, szak-

képesítés (szakma), érettségi, diploma, fizikai munka, kétkezi munka, értel-

miségi munka, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, közlekedés, termelés, 

termék, szolgáltatás, foglalkozás, munkahely, munkaidő, munkabér, munka-

adó, munkavállaló, vállalkozó, alkalmazott, motivációs levél, állásinterjú, 

munkaszerződés, munkanélküliség, családi önfenntartás, karrier, hivatás, 

alapanyag, termelőeszköz, gép, árutermelés, sorozatgyártás, egyedi termék, 

javítás, felújítás, szolgáltatás, építés, szerelés, technológia, munkaművelet, 

fogyasztó, vevő, ügyfél, vállalat, vállalkozás, intézmény, munkaszervezet, 

munkahelyi hierarchia, munkamegosztás, munkanorma, munkabér. 

A fejlesztés várt 

eredményei 

Az egészséges, biztonságos, környezettudatos otthon működtetéséhez szük-

séges praktikus életvezetési ismeretek elsajátítása, készségek kialakulása. 

A háztartás elektromos, víz-, szennyvíz-, gáz- és más tüzelőberendezéseinek 

biztonságos kezelése, takarékos és felelős használata, a használattal járó ve-

szélyek és környezeti hatások tudatosulása, hibák, működészavarok felisme-

rése.  

Egyszerű karbantartási, javítási munkák önálló elvégzése. 

Környezettudatosság a háztartási hulladékok kezelése során. 

A víz és energiafogyasztással, hulladékokkal kapcsolatos mennyiségek és 

költségek érzékelésének, becslésének képessége. 

Elköteleződés a takarékos életvitel és a környezetkímélő technológiák mel-

lett. 

A kerékpárosokra vonatkozó közlekedési szabályok tudatos, készségszintű 

alkalmazása, tájékozottság a közlekedési környezetben, tudatos közlekedési 

magatartás, a közlekedési morál alkalmazása. 

Környezettudatos közlekedésszemlélet. 

Alapvető tájékozottság a továbbtanulási lehetőségekről, elképzelés a saját 

felnőttkori életről, pályaválasztási lehetőségek mérlegelése. 

Tapasztalatok, ismeretek, véleményalkotás a meglátogatott munkahelyek-

ről, ezek összevetése a személyes tervekkel. 

Az adottságok, képességek, igények, lehetőségek összhangjának keresése. 

A munkatevékenységnek az önmegvalósítás részeként történő értékelése. 

A munkába álláshoz szükséges alapkészségek és ismeretek elsajátítása. 

Mezőgazdasági ismeretek önálló alkalmazása. 

Önálló tervezéssel, az elsajátított ismeretek alkalmazásával és bővítésével 

alkotó munka, értékteremtő tevékenység végzése. 



 

 

A fogyasztás és a termelés jellemzőinek, és a fogyasztóvédelem lehetősége-

inek ismerete. 

 

 

A tananyag elsajátítását lemérhetjük feleletek, dolgozatok formájában. Lehetőség van 

házi dolgozatok, projektmunkák, konkrét eszközök elkészítésére is 

 

A teljesítmény értékelése:  

 megfelelő számú érdemjegy elérése 

 az érdemjegyek skálázása az érettségi követelmény rendszerben előírt százalékok 

alapján történjen. 

 

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 

 

12. évfolyam 

 

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja, hogy járuljon hozzá az önálló, fe-

lelősségteljes, önfejlesztésre képes, a családi életre alkalmas ember neveléséhez, segítse a min-

dennapi életbe való kulturált beilleszkedést, a társadalmi együttélés szabályait követő hozzáál-

lás kialakulását, valamint társadalmi, technikai kérdésekben az alapvető tájékozottságot. Ki-

emelt elvárás a megalapozott elméleti ismeretek szélesebb körű felhasználása, a problémameg-

oldási képességek és formák változatainak különböző szintű alkalmazása a mindennapok gya-

korlatában. A szemléletformálás változatos tartalommal és sokféle módszerrel valósítható meg, 

fontos a helyi adottságokhoz, elvárásokhoz való illesztés, a személyi és tárgyi feltételekhez illő 

(de nem megalkuvó) igazítás. 

A Család, otthon, háztartás tematikai egység fő célja a családban felmerülő problémák 

azonosítása, az egyéni és társadalmi szükségletek összefüggéseinek feltárása, szabatos megfogal-

mazása és megvitatása után az igények elemzése alapján választott, életszerű és célszerű megol-

dási módok bemutatása, kidolgozása. Előremutató módon a párkapcsolat, a házasság, a gyermek-

vállalás és a gyermeknevelés kérdéseiben igyekszik támpontokat adni, így szolgálva a majdani 

családalapítást. Napjainkban hangsúlyosan halaszthatatlan megoldásra váró kérdés a gondozás 

feladatainak és felelősségének megosztása a családban és környezetünkben, a gyermek-, fogya-

tékos- és idősgondozási, valamint betegápolási munkák ellátása a kötelezettségeknek és köteles-

ségeknek megfelelően. Gazdálkodni nemcsak az anyagi javainkkal (háztartási jövedelmek) kell, 

hanem a fizikai, lelki, szellemi energiáinkkal és az időnkkel is, ezért igen fontos a szabadidő 

hasznos eltöltésére, az aktív és passzív pihenésre nevelés. Fontos ezen túlmenően felismerni, 

hogy a szabadidő alkalmas lehet a környezetért, illetve a környezetben élő rászorulókért való 

tevékenységre, az önkéntesség gyakorlására. Újabb kiemelt fejlesztési cél a környezettudatos-

ságra, takarékosságra, tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, a fenntarthatóság elvének köve-

tése. Az alapvető pénzügyi és gazdasági ismeretek mellett a vásárlói és fogyasztói érdekvédelem 



 

 

érvényesítésével, valamint a hivatali ügyintézéssel is meg kell ismerkedniük a tanulóknak. A 

Közlekedési ismeretek tematikai egység célja a közlekedési helyzetekben követendő etikus ma-

gatartás, a magabiztos tájékozódás. Emellett a közlekedés rendszer-jellegét, környezeti és társa-

dalmi hatásait is vizsgálja. Az Életpálya-tervezés témakörben a továbbtanulásnak és a munkába 

állásnak gyakorlati kérdéseit tárgyaljuk, s az ezekhez szükséges kompetenciák fejlesztését he-

lyezzük előtérbe. Ezzel egyfelől a tanulás világából a munkavállalói létbe való átlépést kívánja 

megalapozni ez a témakör, másfelől az élet munkavállalással kapcsolatos nehézségeire is igyek-

szik felkészíteni. 

 

Évfolyam 
A tantárgy heti óra-

száma 

A tantárgy évi óraszáma (a fel-

használt 10%-kal) 

12.  1  32 (=28 + 4) 

 

A tematikai egységek címe óraszámok 

Család, otthon, háztartás 15 

Közlekedés 4 

Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási lehetősé-

gek 
9 

Év végi összefoglalás, az elmaradt órák pótlása 4 

Az óraszámok összege 32 

 

Tematikai egység 1. Család, otthon, háztartás 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

Tapasztalat, illetve saját vélemény megfogalmazása a család és a környe-

zet életmódjáról. 

Az egészség és a környezet ügye iránti személyes felelősség elismerése 

és vállalása. 

A háztartásban elvégzendő mindennapi munkák ismerete. 

Előzetes tapasztalat és ismeretek a családi munkamegosztásról, az időbe-

osztásról. 

Közművek és szolgáltatások ismerete. 

Takarékossági lehetőségek ismerete.  

Az egészség fogalma. Az egészséges életmód elemei. 

Családtagok és példaképek karitatív munkatevékenységeinek ismerete. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kulturált véleménynyilvánítás, vita, meggyőzés eszközeinek ismerete. 

Öntudatos, határozott, magabiztos, de mások érdekeit is szem előtt tartó 

személyiség alakítása. 

Az egészséges családi élet és a gyermekvállalás iránti nyitottság kialakí-

tása, illetve erősítése. 

A gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatos tájékozottság 

növelése. A gyermeknevelési problémák objektív, felnőtt módra történő 

értékelési képességének fejlesztése. 

Előrelátó pénzügyi tervezés képességének és gyakorlatának kialakítása. 

Az anyagi és humán erőforrások gazdaságos működtetéséhez szükséges 

képességek és tájékozottság kialakítása. 

Takarékos, önkorlátozó, tudatos fogyasztói magatartás kialakítása. 

Alapvető jártasság kialakítása a fogyasztóvédelem lehetőségeiben és esz-

közeiben. 

Az egészség- és környezettudatos attitűd megszilárdítása. 

Tapasztalatok bővítése a környezetünkben élők tevékenységével, azok 

kölcsönhatásaival összefüggő egészség- és környezetkárosító hatások; 

veszélyek azonosítása, elemzése, a megelőzés és a kármentesítés lehető-

ségeinek felmérése, alkalmazása terén. 

A karitatív tevékenységek iránti elköteleződés kialakítása. 

Felelős, öngondoskodó attitűd kialakítása. 

A pénzkezelés és a hivatali ügyek intézésében szerzett jártasság kialakí-

tása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

1.1. Családi élet 

A család mint az egyén elsődleges társadalmi környezete. 

A házasság (a párválasztás szempontjai, a tartós párkapcsolat és a há-

zasság jelentősége, feltételei, a házastársi kapcsolat ápolása, konflik-

tuskezelés). 

Családtípusok, családmodellek. 

Gyermekvállalás (a gyermekvállalás felelőssége a társadalom és az 

egyén szempontjából, kötelezettségek, lehetőségek, kockázatok, ter-

hek és örömök). 

Gyermekvállalással járó jogok (szülési szabadság, GYES, GYED, csa-

ládi pótlék, családi adókedvezmény, segélyek). 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Családformák a 

mai világban. 

Jogok és kötelességek,  

az alapvető emberi jo-

gok, a gyermekek jo-

gai. 

Pénzintézetek és tevé-

kenységük (betétgyűj-

tés, hitelezés, kamat, 

tőke, árfolyam). 



 

 

Gyermeknevelés (a gyermeknevelés céljai, módszerei, eszközei, a csa-

ládtagok és az iskola szerepe a gyermeknevelésben). 

Gyermekjogok és kötelezettségek. 

A család lelki egészsége (stressz, krízishelyzetek orvoslása). A segít-

ség lehetőségei családok számára, intézmények, szervezetek. 

A közös étkezések, programok jelentősége a családi közösség formá-

lásában. 

Hivatalos ügyek inté-

zése. 

Családi bevételek, csa-

ládi kiadások. 

A lakossági folyószám-

lákhoz kapcsolódó 

banki tevékenységek. 

 

Osztályfőnöki óra: csa-

ládi hagyományok, kö-

zösségépítés, normák. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi test műkö-

dése, 

betegségek. 

 

Informatika: informá-

ciók gyűjtése, tárolása, 

feldolgozása, az e-ügy-

intézés lehetőségei. 

 

Földrajz: energiater-

melés. 

 

Fizika: energia, ener-

giatermelés. 

 

Matematika: számolási 

algoritmusok, becslés, 

kerekítés, mértékvál-

tás, százalék- és kamat-

számítás, grafikonok, 

statisztikai adatok 

jegyzése, rendezése, 

ábrázolása. 

 

1.2. A háztartás mint gazdasági formáció 

A család és háztartás működtetésének ismertető jegyei (háztartási 

munkafajták, családi munkamegosztás, munkaszervezés, a biológiai 

ritmus, a pihenés formái, szolgáltatások igénybevétele, időbeosztás, 

munkaterv készítése: napi, heti, havi házimunkák). 

A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. 

Állandó, alkalmi és változó bevételek és kiadások. 

Közüzemi számlák tanulmányozása. 

Háztartás energiafogyasztása (háztartási fogyasztók energiaigénye). 

Takarékossági formák, tervek. Az energiafogyasztás mérséklésének 

lehetőségei (energiatakarékos technológiák, energiatakarékos élet-

mód, megújuló energiaforrások bevonása a háztartás energiaellátá-

sába). 

Pénzbeosztás különböző életszakaszokban. 

Hitelek (a hitelek fajtái, a hitelfelvétel lehetőségei, feltételei, kockáza-

tai). 

1.3. Tudatos fogyasztói magatartás 

A média és a reklámok befolyásoló szerepe a termékválasztásban. 

Környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás. 

Tudatos vásárlás (pénz- és energiatakarékosság, előre átgondolt vásár-

lás, egészséges, környezetbarát anyagokból és környezetkímélő tech-

nológiával készült, megfelelő csomagolású, magyar, illetve helyi ter-

mékek, továbbá a méltányos kereskedelem előnyben részesítése). 

Védjegyek, eredetvédelem. A termékhamisítás veszélyei, társadalmi 

kockázata. 

Fogyasztóvédelem. 

Szavatosság, jótállás és az ezzel kapcsolatos fogyasztói jogok és lehe-

tőségek (javítás, kicserélés, vételár-leszállítás, vételár-visszatérítés). 



 

 

Utazási szerződések, távollévők között kötött szerződések. 

Tisztességtelen reklámok és kereskedelmi gyakorlatok. 

Pénzügyi fogyasztóvédelem. 

Panaszügyintézés (a panasztétel lehetséges módjai – szolgáltatókra há-

ruló válaszadási kötelezettség, fogyasztóvédelmi hatósághoz fordu-

lás), békéltető testületek. 

Kémia: oldószerek, sa-

vak, lúgok, veszélyes 

anyagok, pH-érték. 

 

Etika: Kapcsolatok, 

egyén és közösség, ma-

gánélet és közélet. 

Törvények. 

A társadalmi együttélés 

közös normái. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szövegértés, szö-

vegalkotás, hivatalos 

stílus. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: reklá-

mok. 

1.4. Környezet- és egészségkultúra 

A magyar nép egészségi állapota (jelenségek, okok és következmé-

nyek, egyéni és társadalmi felelősség). 

Egészségvédelem (egészségünk megőrzése, szűrővizsgálatok, orvosi 

ellátás igénybevétele, gyógyszerfogyasztási szokások, házipatika ösz-

szeállítása). 

Higiénia (környezetünk, ruházatunk és testünk tisztasága, bőrkímélő 

és környezetbarát tisztító- és testápolószerek használata). 

Öltözködéskultúra (divatok, mértéktartó, alkalomhoz illő öltözködés, 

a ruházat gondozása). 

Egészséges táplálkozás (tudatos élelmiszer-választás, egészséges élel-

miszerek, élelmiszer-biztonság, élelmezésbiztonság, az élelmiszerek 

kezelésének és tárolásának szabályai, étrend-kiegészítők és élelmi-

szer-adalékanyagok előnyei, hátrányai). 

A rendszeres testmozgás jelentősége. 

Egészséges környezet. 

Környezetjog (állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem). 

1.5. Életminőség 

A nélkülözők, szűkös anyagi körülmények között élők, a támogatásra 

szorulók gyámolítása, közreműködés életminőségük jobbá tételében. 

A fogyatékosság fogalma, fajtái, következményei. 

A fogyatékkal élők jogai és lehetőségei. 

A fogyatékkal élők hivatali és önkéntes segítése. Önkéntesség lehető-

ségei. 

1.6. Öngondoskodás 

Alapvető biztosítási fajták, szolgáltatások (életbiztosítás, vagyonbiz-

tosítás, felelősségbiztosítás). 



 

 

Felelős viszonyulás a jövőhöz (kockázatok és ezek kezelése, a valódi, 

saját akaratból történő öngondoskodás céljai, formái, lehetőségei, ez-

zel kapcsolatos számítások). 

1.7. Korszerű pénzkezelés 

A bank (célja, lehetőségei, előnyei, kockázata, fajtái). 

Bankhasználati ismeretek (hogyan válasszunk bankot, szolgáltatást, 

mire ügyeljünk, mit számoljunk, ellenőrizzünk). 

Bankszámlák és bankkártyák típusai és a vele járó tudnivalók. 

Teendők elveszett, ellopott bankkártya esetén. 

1.8. Hivatali ügyintézés 

A legfontosabb hivatalok (polgármesteri hivatal, adó- és vámhivatal, 

posta, kormányhivatal) és az ügyintézés lehetőségei. 

Internetes ügyintézés, információszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életmód, életvitel, házasság, élettársi viszony, várandósgondozás, csecse-

mőgondozás, költségvetés, jövedelem, bevétel, kiadás, megtakarítás, szol-

gáltatás, közüzemi díj, fogyasztóvédelem, jótállás, szavatosság, reklám, 

piac, marketing, élelmiszer-biztonság, higiéné, testápolás, háztartási vegy-

szer, veszélyes anyag, használati utasítás, egészség, betegség, járvány, lap-

pangási idő, betegség, tünet, betegápolás, egészségkárosító hatás, stressz, 

szenvedély- és kedélybetegség, karitatív munka, fogyatékossággal élő, ön-

kéntesség, digitális ügyfélkapu, internetes vásárlás, pénzügyi tranzakció, 

ügyfélszolgálat, biztosítás, bank, öngondoskodás. 

 

Tematikai egység 2. Közlekedés Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás A település közlekedési viszonyairól nyert tapasztalatok. 

Véleménynyilvánítás a közlekedési infrastruktúráról. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

Önálló megfigyelés, adatgyűjtés, rendszerezés. 

Személyes életvitelt befolyásoló tényezők vizsgálata. 

Magabiztos tájékozódás. 

Udvariasság, előzékenység gyakorlása. 

Döntések hozatala gazdaságossági számítások alapján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pon-

tok 



 

 

2.1. Közlekedési rendszerek 

Adott település közlekedési rendszere, a közlekedési infrastruktúra 

és a lakosság életmódjának, a terület gazdasági lehetőségeinek ösz-

szefüggései. 

Földrajz: települési 

struktúra, közlekedési 

rendszerek, energia-

források, energiahor-

dozók, légkör, klíma-

változás. 

 

Kémia: energiaforrá-

sok, légszennyezés, 

szmog, savas eső, 

ózonlyuk. 

 

Biológia-egészség-

tan: klímaváltozás, 

környezet-tudatosság, 

természetvédelem, 

fenntarthatóság. 

2.2. A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai 

A közlekedési viszonyok társadalmi hatásai (a település közlekedési 

viszonyainak hatása a személyes életvitelre, a tömegközlekedési le-

hetőségek társadalmi hatásai). 

2.3. A közlekedés környezeti hatásai 

A különböző közlekedési eszközök és közlekedési módok energia-

igénye. 

A közlekedésből eredő levegőszennyezés. 

Az energiaigény és a levegőszennyezés mérséklésének lehetőségei 

(alacsony fogyasztású, illetve alternatív energiaforrású közlekedési 

eszközök, környezettudatos közlekedés). 

2.4. Közlekedéskultúra 

Közlekedési kultúra (udvarias, biztonságos közlekedés, szabálykö-

vetés, biztonság, balesetmegelőzés, előzékenység). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közlekedési rendszer, járműpark, járatsűrűség, menetrend,  

károsanyag-kibocsátás, környezetvédelmi vizsgálat. 

 

Tematikai egység 
3. Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanu-

lási lehetőségek 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Elektronikus kommunikációs gyakorlottság. 

Önismeret (személyes erősségek, gyengeségek, tanulási képességek, 

ambíciók). 

Tantárgyi  

fejlesztési célok 

A személyes életpálya-lehetőségeket meghatározó objektív és szubjektív 

tényezők felismerése és reális értékelése, a tervezett pálya jellemzőinek 

helyes megítélése. 

Véleményalkotás tipikus életpályákról, életpályamintákról, összeveté-

sük a saját életpálya-tervekkel. 

Kitartó, fegyelmezett munka, a munkamagatartásban megnyilvánuló 

céltudatosság. 



 

 

Reális önértékelésen alapuló pályaválasztás, a tervezett életpálya jellem-

zőinek számbavétele és összevetése a személyes elképzelésekkel. 

A folyamatos egyéni művelődés, szakmai továbbfejlődés fontosságának, 

az egész életen át tartó tanulásnak (LLL) az elfogadása és érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

3.1. Személyes adottságok és az objektív lehetőségek 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex 

mérlegelése, a saját életpályára vonatkozó döntések meghozatala. 

Az életpálya tervezésekor mérlegelendő körülményekről, tényezőkről 

szóló adatok, információk gyűjtése. 

Különböző megélhetési lehetőségek összehasonlítása, feltételek, kö-

rülmények, kockázati tényezők, ezek hatása az életminőségre. Elő-

nyök és hátrányok vizsgálata. 

Osztályfőnöki óra: pá-

lyairányítás, pályaal-

kalmasság, egyéni ta-

nulási módszerek, ön-

ismereti tesztek, vizs-

gálatok. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Jogok és kö-

telességek. 

Munkahely és munka-

vállalói szerep. 

 

Informatika: adatgyűj-

tés az internetről. 

 

Etika: korunk kihívá-

sai, a tudományos és 

technikai haladás, a fel-

gyorsult világhoz való 

alkalmazkodás. 

3.2. Továbbtanulás 

A szakmatanulási, illetve a felsőoktatási továbbtanulási lehetőségek, a 

jelentkezés, felvételi eljárás megismerése. 

A szakképzés és a felsőoktatás rendszerének, a szakképzettségek 

(szakmák), felsőoktatási kimenetek főbb jellemzői. 

Önképzés, távoktatás, felsőoktatási szervezési formák jellemzői. 

3.3. Álláskeresés, munkavállalás, munkaviszony, munkanélküliség 

Munkaviszony keletkezése, megszűnése, munkavégzés. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szere-

pének felismerése az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

Az álláskeresést segítő szervezetek, információforrások, álláskeresési 

technikák, eljárások. 

A munkaviszony nélküli állapot lehetőségei és veszélyei, a munkanél-

küliséggel járó lehetőségek, jogok és kötelezettségek. 

A munkavállalás jogszabályi környezete, különböző munkaszervezetek, 

munkavégzéssel kapcsolatos jogviszonyok jellemzői, a munkaszerződés 

kötelező kellékei, a munkavégzésre, a munkaidőre, a próbaidőre, a sza-

badságra, a munkabérre vonatkozó szabályok. 

A tanulói, hallgatói jogviszony melletti munkavállalási feltételek és 

kötelezettségek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Életpálya-terv, karriercél, jövedelem, megélhetés, munkavállalás, álláskere-

sés, közalkalmazott, köztisztviselő, vállalkozó, munkaszerződés, munka-

ügyi ellátás, önéletrajz, motivációs levél, foglalkozási mobilitás, felsőokta-

tás, felvételi, kétciklusú, illetve egységes képzés, egész életen át tartó tanu-

lás (LLL), munka melletti tanulás, munkavégzés tanulás mellett, felnőttkép-

zés, közművelődés, távoktatás, egyéni tanulás, önképzés. 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 

A nevelés-oktatás eredményeként olyan gyakorlati tudás megszerzése, 

amelynek birtokában a tanulók könnyen eligazodhatnak a mindennapi élet 

számos területén. 

Képesség kialakítása önmaguk megismerésére, a konfliktuskezelésre, a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra, a pozitív életszemléletre, 

az egészséges életvitelre és a harmonikus családi életre. 

Felelős gondolkodás, átgondolt döntések képességének kialakítása a pénz-

ügyek kezelésében, a fogyasztási javak használatában, a szolgáltatások 

igénybevételével és a jövővel kapcsolatban. 

Mindennapokban nélkülözhetetlen életvezetési és háztartási ismeretek, 

„háztartási praktikák” ismeretében a napi munka szakszerűbb, hatéko-

nyabb, gazdaságosabb elvégzése. 

Az élő és a tárgyi környezet kapcsolatából, kölcsönhatásainak megfigyelé-

séből származó tapasztalatok felhasználása a problémamegoldások során, 

a tevékenységek gyakorlásakor. 

Használati utasítások értő olvasása, betartása. 

Tudatos vásárlókká válás, a fogyasztóvédelem szerepének, a vásárlók jo-

gainak ismerete. 

A szociális érzékenység növekedése (a fogyatékkal élők és az idősek segí-

tése). Karitatív tevékenységek végzése melletti elköteleződés. 

Hivatalos ügyekben érdekek képviselete, kulturált stílusú ügyintézés szol-

gáltatóknál, ügyfélszolgálatoknál. 

A korszerű pénzkezelés lehetőségeinek és eszközeinek megismerése. 

A biztonságos, balesetmentes, udvarias közlekedés szabályainak betartása. 

Magabiztos tájékozódás közvetlen és tágabb környezetben. 

Közlekedési szabályok és a közlekedési etika alkalmazása. 

A veszélyhelyzetek felismerése, elhárítása, az elsősegélynyújtás, valamint 

a balesetvédelem legalapvetőbb ismereteinek alkalmazása. 

A személyes ambíciók, képességek, objektív lehetőségek komplex mérle-

gelése, a saját életpályára vonatkozó helyes döntések meghozatala. 

A személyes kapcsolatok és a munkamagatartás, munkakultúra szerepének 

felismerése az álláskeresésben és a munkahely megtartásában. 

A munka és az aktivitás iránti elkötelezettség. 

Az egész életen át tartó tanulás, a szaktudás, a műveltség fontosságának 

elfogadása és érvényesítése. 

 



 

 

A tananyag elsajátítását lemérhetjük feleletek, dolgozatok formájában. Lehetőség van 

házi dolgozatok, projektmunkák elkészítésére is 

 

A teljesítmény értékelése: a megfelelő számú érdemjegy elérése az érettségi követelmény 

rendszerben előírt százalékok alapján történjen. 

Természettudományos képesség- fejlesztő foglalkozások 

 

A foglalkozások óraterve 

 A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 

9. évfolyam 2 72 (36 hét) 

10. évfolyam 2 72 (36 hét) 

 

9. évfolyam 

 

Biológia tantárgy: 24 óra 

 

 

Óraszám A foglalkozás témája 

1- 2.  

 

A mikroszkóp felépítése és használata 

3- 4.  

 

Mikroszkópos vizsgálati módszerek 

5- 6.  

 

Baktériumok vizsgálata 

7- 8.  

 

Édesvízi parányok vizsgálata 

9- 10. 

 

Gomba spórák és gombafonalak szövedékének vizsgálata 

11- 12. 

 

Növényi és állati sejtek összehasonlítása 

13- 14. 

 

A növényi osztódószövet vizsgálata 

15- 16. 

 

A bőrszövet vizsgálata 

17- 18. 

 

A zöldszíntestek és a zárványok tanulmányozása 

19- 20. 

 

Növényi színanyagok vizsgálata 

21- 22. 

 

Növényi keményítő vizsgálata 

23- 24 

 

Oxigéntermelés és a fotoszintézis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

Biológia tantárgy: 24 óra 

 

 

 

Óraszám A foglalkozás témája 

1- 2.  

 

Az állati szövetek vizsgálata- hámszövet 

3- 4.  

 

Az állati szövetek vizsgálata- kötőszövet és támasztószövet 

5- 6.  

 

Az állati szövetek vizsgálata- izomszövet és idegszövet 

7- 8.  

 

Laposférgek vizsgálata 

9- 10. 

 

Gyűrűsférgek vizsgálata 

11- 12. 

 

Rovarok vizsgálata 

13- 14. 

 

Halak vizsgálata 

15- 16. 

 

Kétéltűek vizsgálata 

17- 18. 

 

Emlősállatok vizsgálata 

19- 20. 

 

Emlősállatok szívének boncolása 

21- 22. 

 

Az emberi érzékelés vizsgálata- látás 

23- 24. 

 

Az emberi érzékelés vizsgálata- szaglás és ízlelés vizsgálata 

 

Helyi tanterv 

Természettudományos képességfejlesztő foglalkozás 

9-10. évfolyam 

Óraszámok Heti Évi 



 

 

9. évf. 2 24 

10.évf. 2 24 

 

Célok és feladatok 

A természettudományos megismerés a labor adta lehetőségek kihasználásával. 

A tanulókban alakuljon ki a tudományos ismeretszerzés iránti igény. Tudjanak önállóan és csoport-

munkában megfigyeléseket, méréseket, vizsgálatokat, kísérleteket tervezni és végezni, ezek ered-

ményeit feldolgozni, következtetéseket levonni. Ismerjék és balesetmentesen tudják használni a mé-

résekhez, kísérletekhez szükséges eszközöket.  

Tudják használni tantárgyi ismeretszerzésre a számítógépet, illetve multimédiás eszközöket, önál-

lóan és csoportmunkában. Legyenek képesek adott olvasnivalóból meghatározott szempontok sze-

rint információkat kigyűjteni, megadott témához forrásokat keresni.  

Kapcsolódjanak be a kísérletek eredményeinek elemzésébe. A megfigyelések, tapasztalatok által 

megszerzett ismereteket tudják nyelvtanilag helyesen megfogalmazni szóban vagy írásban, vázlat-

rajzban, ábrán, grafikonon, táblázatban rögzíteni. Legyenek képesek a különféle módon megszerzett 

ismereteiket egymással összehasonlítani, csoportosítani, rendszerezni, elemezni. Legyenek képesek 

az előzetes elképzelések, az előrejelzések és a mért értékek közötti eltérések felismerésére és ma-

gyarázatára.  

 

 

9. évfolyam 
 

Tevékenységek 

 

Óraszámok 

Balesetvédelem, laborrend, eszközök megismerése, mé-

rési jegyzőkönyv készítés megismerése, mértékegységek 

váltása. 

4 

Tömegmérés, térfogatmérés. 

 

2 

Sűrűségmérés. 

 

2 

A haladó mozgás vizsgálata Mikola-féle csővel. 

 

2 

Forgómozgás és körmozgás kísérleti vizsgálata. 4 

Test súlyának meghatározása rugós erőmérőkkel. 2 

Súrlódási erők kísérleti meghatározása. 2 

Anyagi pontnak tekinthető test egyensúlyának vizsgá-

lata. 

2 

A gravitációs mező jellemzőinek kísérleti meghatáro-

zása-„g”kimérése fonálingával. 

2 

Merev test egyensúlyának vizsgálata kétoldalú emelővel. 2 

 

 



 

 

 

10. évfolyam 

 
Tevékenységek 

 

Óraszámok 

Mechanikai energiák kísérleti vizsgálata. Lejtővel, rugó-

val. 

 

4 

Lineáris hő tágulás vizsgálata. 

 

2 

A levegő hőtágulásának vizsgálata állandó nyomáson. 

 

2 

Boyle-Mariotte- törvény igazolása Melde csővel. 

 

2 

A szilárd test fajhőjének mérése. 

 

2 

Elektroszkópos kísérletek. 

 

2 

A grafit fajlagos ellenállásának meghatározása. 

 

2 

Ellenállásmérés. 

 

2 

Eredő ellenállás mérése soros, párhuzamos kapcsolásnál. 4 

A transzformátor vizsgálata. 

 

2 

 

Természettudományos blokk 

9-10. évfolyam 

Kémia 

 

A foglalkozások célja, fejlesztési területek 

Az új természettudományos eredmények befolyása a hétköznapok világára, mindennapi éle-

tünkre tagadhatatlan. Ezzel az információtömeggel csak kellően felkészült emberek tudnak értő 

módon megbirkózni, így kiemelten fontossá válik a természettudományok emberközelivé té-

tele. 

Erre vállalkozik a gimnáziumi 9-10. évfolyam számára megszervezett, kötelezően szabadon 

választható blokk formájában induló programja. Az érdeklődő tanulók számára gyakorlatköz-

pontú foglalkozásokat állítunk össze, amelyekkel a tanórai munkát, a versenyeztetést is támo-

gatjuk.  

 

A foglalkozások ütemezése 

Tanévenként 24 óra adott az ismeretanyag elmélyítésére, amit 2 órás foglalkozások keretében 

valósítunk meg. 



 

 

 

9. évfolyam 

Elsősorban általános kémiai ismereteket közvetítünk, de a szervetlen esetenként szerves kémia 

területére is átkalandozunk. 

 

1. Alapvető labortechnikai eljárások megismerése, balesetvédelem 

2. Többkomponensű rendszerek, adszorpció 

3. Oldódás, oldhatóság 

4. Energiaváltozások 

5. Anyagszerkezet 

6. Kolloid rendszerek 

7. Megmaradási törvények a kémiai reakciókban 

8. Termokémia 

9. Reakciósebesség, és katalizátorhatás 

10. Kémiai egyensúly 

11. Reakciótípusok: sav-bázis reakciók 

12. Reakciótípusok: redoxireakciók 

 

 

10. évfolyam 

Szerves és szervetlen kémiai gyakorlati feladatokat végeznek el a tanulók. 

1. Elektrokémia 

2. Fémek korróziója 

3. Szervetlen reagensek 

4. Fémek  

5. Nemfémek  

6. Szerves vegyületek minőségi analízise 

7. Szénhidrogének 

8. Oxigéntartalmú szerves vegyületek legjellemzőbb képviselői 

9. Zsírok, fehérjék 

10. Szénhidrátok 

11. Kísérletek műanyagokkal és környezetkémiai vizsgálatok 

12. Élelmiszer vizsgálat 

  



 

 

TESTNEVELÉS és SPORT 

7–8. évfolyam 

A kerettanterv a 4. számú melléklet 51/2012.(XII.21) EMMI rendelet alapján készült. 

A kerettanterv a 7.-11. évfolyamon 3 órára, 36 hétre és évi 108 órára készült, a 12. évfo-

lyamon 3 órára, 32 hétre és évi 96 órára készült. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

10+10 óra  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és fu-

tás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. Ellen-

vonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellenvonu-

lásban. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kéziszerek felhasználásával, játékos feladatokkal és versengé-

sekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, tár-

sas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, karika-, ug-

rókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fejlesztő 

816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet tartalmazó szabadgyakorlatok 

és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, pár-

ban és társakkal végrehajtva, önálló tervezéssel is. Zenére végzett össze-

függő gimnasztikasor. Egyszerű légző és relaxációs gyakorlatok. A test-

tartás javítását szolgáló ízületi mozgékonyságot és a törzs erejét növelő 

gimnasztikai gyakorlatok. 

Képességfejlesztés 

Az alapállóképesség fejlesztése és a keringés fokozása és futás közben 

végzett feladatokkal. A kar- és a láb dinamikus erejének növelése kézi-

szer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a kreativitás és a kinesztétikus dif-

ferenciáló képesség fejlesztése zenére végzett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játé-

kok, eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfej-

lesztő szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, vala-

mint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc izomegyensú-

lyának és a medence középállásának automatizálását biztosító eszközök-

kel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen ható 

gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlat-

anyagának felhasználása. Relaxációs alapgyakorlatok: (autogén tréning, 

progresszív relaxáció). Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

Követelmények: 

7. Társaival együtt törekedjen egyöntetű végrehajtásra. 

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, vi-

zuális kommunikáció. 



 

 

8. A mozdulatokat kevés technikai hibával végezze. A helyes táv és tér-

közt vegye fel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, egész-

ségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, ellenjavallt 

gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, időtartam, edz-

hetőség.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

30+30 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; 

cselezés induláskor és futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok 

(normálméretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés fél aktív, 

aktív védővel szemben játékos formában. Labdavezetés közben 

cselezés. Megállás, sarkazás, labdavezetésből kapott labdával 

változatos körülmények között. Megállás, sarkazás önpasszból 

és kapott labdával, meghatározott helyen és időben. Kosárra do-

bások: dobócsel, indulócsel után labdavezetés, fektetett dobás. 

Lepattanó labda megszerzése után kosárra dobás. Fektetett do-

bás labdavezetésből, illetve kapott labdával ráfordulással. Kö-

zép távoli dobás helyből. Átadások, átvételek: Átadás külön-

böző irányba és távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső át-

adással, pattintva is. Bejátszás befutó társnak. 
Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó védése. 

Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést befejező és a még 

labdát vezető támadóval szemben.  

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, fél aktív és aktív védővel; lét-

számfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni játékadogatóval. 

Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda nélküli 

és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. Koordinációs ké-

pességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta feltételek 

közötti feladat végrehajtásokkal. A komplex képességfejlesztéssel hozzájá-

rulás az edzettség és fittség szervi megalapozásához. A kognitív képességek 

fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativitás, anticipáció stb.) az üres helyek, 

az előnyök felismerése, az ellenfél általi akadályoztatás kezelése, a célba 

találás, az összjátékban való részvétel eredményeként. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, 

valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és test-

nevelési játékok alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés 

Matematika: logika, va-

lószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájéko-

zódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, vi-

zuális kommunikáció. 

 

Fizika: mozgások, ütkö-

zések, erő, energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet mű-

ködése, energianyerési 

folyamatok. 



 

 

nélkül, könnyített szabályokkal, a szabályok bővülő körének be-

építésével. Kosárra dobó versenyek. Részvétel az iskolai mini 

kosárlabda bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás-

nevelés elősegítése.   
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, körültekintő 

végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a sportszerűség 

szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás biztosításával a kosár-

labdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai rekreációs sportágválasz-

táshoz. 

Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesí-

tése: Az alkar-, kosárérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása 

egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre 

tett karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór felett. 

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés táma-

dásnál. 

Képességfejlesztés 

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló képesség, 

gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, 

téri tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felü-

leteivel történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportok-

ban. Az egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése 

csoportokban végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatok-

kal, fordulatok és helycserék végrehajtásával. 

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. Mozdulatgyorsaság 

fejlesztése dobott labdák elérésére törekvéssel különböző kiin-

duló helyzetből.  

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményessé-

gének javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalma-

zásával. 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, a 

tanult érintések beiktatásával. Versengések egyénileg és párok-

ban különböző érintésekkel. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható technikai 

készletének valamint egyszerűsített játékformáinak elsajátítása 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 

nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. Üt-

közések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 

helyezkedés. Esések-tompítások. 



 

 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények között 

irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: indulási-át-

adási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és hátulról érkező 

labda elkapása.  

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és beugrásból, 

passzív, fél aktív és aktív védővel szemben. Kapura lövések cselezés után. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok gyors-

indítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 méteres vé-

dése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus átíve-

lése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és csapattaktika: 

1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés emberfogással, 6:0-s és 5:1-es 

területvédekezéssel. Üres helyre helyezkedés. Védőtől való elszakadás. 

Melléállásos elzárás. Gyors indítások. Lerohanásos támadás rendezetlen vé-

delem ellen. Ötletjáték. Támadásból védekezésbe való gyors visszahelyez-

kedés. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlá-

sával; mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt 

fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a 

mozgás összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti 

feladat végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a játékele-

mek intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kon-

dicionális és koordinációs képességek fejlesztésével hozzájáru-

lás az edzettség és a fittség szervi megalapozásához.  

Játékok, versengések 

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, 

valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és test-

nevelési játékok alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézi-

labdajáték a szabályok fokozatos bővítésével. Részvétel az is-

kolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás megszerettetésé-

vel és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas 

sportok repertoárjának bővítése. A szervezet edzettségének nö-

velése a szabadtéren különböző időjárási viszonyok között vég-

zett játéktevékenységgel. 
Labdarúgás 
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és 

belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, görgetés haladás 

közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal. 

Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoz-

tatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, belsővel, külső 

csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Rúgá-

sok: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgás-

ból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, 



 

 

különböző irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, irányváltoztatás-

sal. Dekázás csoportosan csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, kü-

lönböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: testcsel, 

labdavezetésből labda elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. Átadócsel, 

rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- megelőző sze-

relés, labdaátvétel megakadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, 

a labda elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás szabályosan.  

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás állított, 

lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal védés, ki-

dobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés. 

„Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt szerint. 

Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés. Váltás vé-

delemben. A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadá-

sokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai kész-

letének variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti 

nagyobb ismétlésszámban történő végrehajtásával. A komplex 

képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek sajátos ritmu-

sának-dinamikájának kialakítása, valamint azok változatos, 

egyre bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkény-

szer, ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlása. A szerve-

zet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, külön-

böző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 

mérkőzések játszásával. 

Játékok, versengések 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő já-

tékos feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meg-

határozott szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 

2:1 elleni játék. 
Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó 

sportág-specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- takti-

kai játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarú-

gásban különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának el-

vei és gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A 

szervek-szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, kü-

lönböző évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportág-

specifikus motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a sok-

oldalú játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoár-

jának bővítése. 

Követelmények: 

Kézilabda 

7. A labdavezetés szabályos végrehajtása. Mozgás közben tudjon kapura 

lőni. 



 

 

8. Legyen képes pontos labdatovábbításra. A szabad és büntetődobást sza-

bályosan hajtsa végre. Két dobásformával tudjon gólt lőni. 

Kosárlabda 

7. Megindulást megállást labdával, valamint labdavezetést szabályoknak 

megfelelően hajtsa végre. A lépésszabályt helyesen alkalmazza. 

8. Játékban az átadásokat pontosan hajtsa végre. Tudjon feladathelyzetben 

kosárra dobni. 

Labdarúgás 

7. Tudjon labdát vezetni, átadni, átvenni mozgás közben és vállalkozzon 

kapura lövésre. 

8. Legyen képes a labdát pontosan továbbítani. ismerje fel a jó helyzetben 

lévő társat. a kaputól távolabb emberfogással védekezzen. 

Röplabda 

7. Tudjon adogatni alkar és kosárérintéssel. Nyitásnál legyen képes a labdát 

az ellenfél térfelére juttatni. 

8. Tudjon a nyitásfogadáshoz hozzáállni. Könnyített szabályokkal tudjon 

játszani. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

„Fél aktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, rá-

fordulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, 

létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, fel-

adás, sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni 

játék. Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, 

átlövés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitáma-

dás, halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, labda toppolás, em-

berfogás, védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, 

partdobás, sportág specifikus bemelegítés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret 

25+25 óra  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. Térdelőrajt 

rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es távon. Repülő 

és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek alkalmazásával 

30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokozatos növelésével. Tartós 

futás a táv és az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, át-

futás akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.  

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Helyből tá-

volugrás. Távolugrás guggoló. A nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolá-

zása (elugró sávból). Magasugrás átlépő technikával. A nekifutás és a felug-

rás iskolázása.  

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló helyzetből 

tömött- és füles labdával, célba is. Kislabdahajítás helyből, nekifutással hár-

mas lépésritmusból. Kislabdahajítás célba. 

Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A reak-

ció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. Az 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóképes-

ség, erő, gyorsaság. 

 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 



 

 

idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. Gyorskoor-

dinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel végzett futá-

sokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő intenzitású tartós 

futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő fejlesztése szökdelő és 

ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- és felugrásokkal. A 

dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és füles labdadobásokkal. 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban el-

érhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai ver-

senyszámokban lebonyolított versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rög-

zíti a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formá-

inak és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltat-

nak a szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, koco-

gások számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

Követelmények: 

Futás 

7. Megfelelő rajt és futókészségre tegyen szert. Fusson kitartóan fiú 8, 

lány 6 percet. 

8. Legyen képes rajtgépből elindulni térdelőrajttal. fusson kitartóan fiú 

10, lány 8 percet. 

Távolugrás 

7. Rövid rohamot követően erőteljesen rugaszkodjon el. Legyen képes 

helyből távolugrásnál fiú 180, lány 160 cm feletti ugrásra. 

8. A roham távolságát növelve energikusan ugorjon el. Legyen képes 

helyből távolugrásnál fiú 200, lány 180 cm feletti ugrásra. 

Magasugrás 

7. Tanulja meg a megfelelő lendítést. A megfelelő elugró helyzetet 

tudja felvenni. 

8. A kar és láblendítés összhangját ismerje fel. A lendítést és elrugasz-

kodást helyes sorrendben hajtsa végre. 

Dobás 

7. A kart hosszú úton gyorsítsa fel. Legyen képes fiú 6,5, lány 6 m 

feletti eredményre tömött labdával. 

8. A szert megfelelő szögben dobja ki. Kislabdát helyből és hármas 

lépéssel legyen képes eldobni. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsa-

ság, aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 

 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

25+25 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna (talajtorna, szertorna) 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: Támlázá-

sok előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással 

is. Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadá-

lyok leküzdése támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, 

hátra, különböző kiinduló helyzetből különböző befejező hely-

zetbe. Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiin-

duló helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és 

segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. 

Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). 

Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott 

testtel. Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lá-

nyoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk-

nak). Ugrószekrény széltében (lányoknak: 3 rész, fiúknak: 4 

rész): guggoló átugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 3 

rész, fiúknak 4 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elug-

rással; felguggolás, leterpesztés. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. 

Mászás kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon fel-

felé és lefelé. Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen 

(fiúknak). Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén el-

helyezett padon: természetes és utánzó járások, futások, fordula-

tok. 1 m-es gerenda (lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt kü-

lönböző kartartásokkal. Érintőjárás; hármas lépés. Járás guggo-

lásban. Mérlegállás. Függőleges repülés különböző kiinduló 

helyzetből.  

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és 

gyűrűn végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az 

ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódó-mozgásátállítódás 

képesség, ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly-érzé-

kelés fejlesztése gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve azok 

variálásával. A váll, a kar és törzs erejének erősítése támaszhely-

zetben és függésben végzett gyakorlatokkal. Zenére, állásban és 

talajon saját testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb izomcso-

portok erősítése céljából (térdfeszítő, hajlító, csípőfeszítők,  

hajlítók, törzsfeszítő, hajlító, könyökízület-feszítők, hajlítók). 

Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása. 

Játékok, versengések 

Fizika: az egyszerű gé-

pek működési törvény-

szerűségei, forgatónyo-

maték, egyensúly, re-

akcióerő, hatásidő; 

egyensúly, tömegkö-

zéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



 

 

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószek-

rény, zsámolyok) felhasználásával is. 
Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó 

vonal. Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagya-

korlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő elemek fel-

használásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna, az ae-

robik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző versenye-

ken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű feladatmegoldá-

sokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak arányos fejlesz-

tése, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc izomegyensúlyának 

elősegítése a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatok-

kal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának megteremtésével. A 

tornajellegű feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, át-

tételesen a mindennapok biztonságos cselekvéseinek elősegítése. 

Követelmények: 

Talaj 

7. Átfordulások és fordulatok végrehajtása során szokjon hozzá a tájé-

kozódáshoz és az egyensúlyi helyzet visszaszerzéséhez. 

8. Legyen képes átfordulásokat és fordulatokat sorozatban is végrehaj-

tani. Tudjon 2 mp-ig fejen és mérlegállásban tartózkodni. 

Támaszugrás 

7. Ismerje a roham szükséges sebességét, a dobbantóra ráugrást és a 

szekrényre támaszhelyzetben érkezést. 

8. A repülés első ívét a dobbantó távolításával növelje. 

Gerenda 

7. Tudjon a gerendán haladni járásokkal és futólépéssel. Hajtson végre 

fordulatokat. 

8. Járás közben végezzen kar és törzsmozgásokat. Ismerje a szerről tör-

ténő leugrást. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, guggoló-

átugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus koreográfia, ug-

rókötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus nyúj-

tás, szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

12+12 óra  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az év-

szaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, fel-

tételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és jé-

gen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; 

Földrajz: időjárási is-

meretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 



 

 

hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok 

különféle labdákkal; Egyéb szabadidős mozgásos tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját képző 

négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 
Korcsolyázás (az 5-6. évfolyamos tudásanyag bővítése) 

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, ellökéssel; 

guggolásokkal. 

A korcsolyázás technikai alapjai: elrugaszkodás, pihenés, támaszhelyzet. 

Rajtolás.  

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya 

hosszában, keresztben, körben; szlalom korcsolyázás; jobb és bal 

lábon siklással; egymás tolásával. Előrekorcsolyázás, az optimá-

lis sebesség után váltott lábon siklások. Váltott lábon siklások, a 

lengő láb előre és hátra lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorla-

tok csoportokban.  

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé; állásban, guggolás-

ban; folyamatosan. Ívben korcsolyázás: tárgyak, társak megkerü-

lése lendületes korcsolyázással. Koszorúzás előre: szlalom kor-

csolyázás tárgyak, társak között; koszorúzás nyolcas alakzatban; 

koszorúzás kijelölt kör kerületén. Megállás. Hátrakorcsolyázás 

egyenes vonalon és körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli 

kanyarodással - versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok 

jobbra, balra. 
 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorolható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú adogatás; 

tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontraütés; fonák 

droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett adogatás; tenyeres nyesett ado-

gatás; alapszervák. 

Floorball 

Képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az alap állóképesség, 

a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének, valamint a koordinációs 

képességek közül kiemelten az egyensúlyozó képesség fejlesztése.  

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek fejlesztése já-

tékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának gyakorlásával. A 

láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös tekintettel az asztalitenisz 

sportág igényeire.  

Játékok, versengések  

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajto-

lás, megállás meghatározott vonal előtt és mögött. Ívben korcso-

lyázás tárgyak, társak megkerülésével. siklóversenyek, korcso-

lyaversenyek 30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás 

tárgyhoz közeli kanyarodással, versenyszerűen. 
Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 

ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 



 

 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák olda-

lát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve sza-

bályos játszmák. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, formális és in-

formális kertek között űzhető új testedzési formák megismerése, jártasság 

szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, ellenálló- és alkalmazkodó ké-

pességének fokozása a természeti és környezeti hatásokkal. Az egészséges 

életmóddal kapcsolatos tudásanyag bővítése, a környezettudatos magatartás 

formálása. Az új sportági mozgásformák megismerésével a motoros cselek-

vésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek meg-

előzése. A technikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek tu-

datosításával prevenciós ismeretek átadása. 

Követelmények: 

7. Ismerje a korcsolyázás, asztalitenisz technikai alapjait. 

8. Ismerje a síelés technikai alapjait. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fo-

nák nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Wal-

king, diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret 

6+6 óra  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Önvédelem, önvédelmi fogások. 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogásokkal 

(derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel stb.). Grundbir-

kózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel.  

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony talaj kö-

zeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra - különböző kiinduló 

helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás, állás). Csúsz-

tatott esés jobbra és balra állásban majd oldalazó szökdeléssel. Társas ráve-

zető gyakorlatok (társ hátán történő ülésből, társ által kötéllel lábat meg-

húzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi 

lökésből állásban és mozgásban.  

Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. Rézsútos/oldalsó/fej fe-

lőli/lovagló üléses leszorítás technikája. A leszorításokból történő szabadu-

lások ismerete. Mini küzdelmek befogott leszorítás technikákból történő sza-

badulás adott időn belül (pl. 25 mp). Mini földharc küzdelem leszorítás tech-

nikák befogására irányulóan. 

Állás küzdelem (dzsúdó). 

Képességfejlesztés 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 

szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése ter-

mészetes mozgásformák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: keleti kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, anató-

miai ismeretek, testi és 

lelki harmónia. 



 

 

gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelések-hordá-

sok, függeszkedések, húzások-tolások, kézi szerrel történő gyakorla-

tok). 
Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játé-

kok.  

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögé kerülés, ki-

emelés páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek azonos 

súlyú partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó elsajátított ele-

meinek alkalmazásával. A tehetséges tanulók sportágspecifikus 

tudásának növelése a diáksportban történő versenyeztetéshez és 

a sportegyesületbe történő irányításhoz. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és tompítások 

elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes helyzetek és fenye-

getettség elkerülésére. 

Követelmények: 

7. Ismerje az alapvető önvédelemi fogásokat és eséstechnikákat. 

8. Ismerje a grundbirkózás szabályait. Vegyen részt azonos súlyú társsal küz-

delmekben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
fojtásfogás, leszorítás 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 
Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.  

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 
Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték technikai és taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.  

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vé-

lemények szóban történő kifejezése.  

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult ver-

senyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági mozgásmintához közelítő bemu-

tatás, a lendületszerzések és a befejező mozgások eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Torna jellegű feladatok 



 

 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának je-

lenléte a torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmuta-

tása a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfe-

lelő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhang-

ban történő végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra 

épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb 

belső motiváció némelyik területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kap-

csolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és 

újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok  

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő al-

kalmazása. 

A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó is-

meretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 

 

 

9-10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

30+30 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testne-

velési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irá-

nyokba), vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedé-

sek, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékony-

ságának, játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Matematika: logika, 

valószínűség számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 



 

 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel 

a labda megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesz-

tés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendület-

ben, magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, len-

dületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, hala-

dás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kido-

bós, fogójátékok labdával, labdaszerző s-védő játékok, cicajátékok, 

pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai 

elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret 

stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. 

játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, for-

dított eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus 

futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek át-

mozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikro csoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok 

labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és 

taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hibaszá-

zalékkal végrehajtott technikai elemek. 

Páros lefutás egy védővel, gyors indítás párokban, hármas nyolcas 

mögé futással. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 

anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedo-

bás, büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, ma-

gasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Fizika: mozgások, üt-

közések, erő, energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energianye-

rési folyamatok. 



 

 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése. 

Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus moz-

gástechnikája. 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos 

esetén. Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 kéz-

zel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadó-

csel, lövő csel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura 

lövések bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadás befejezések le-

rohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Be-

állós játék. A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés 

talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni 

játék a védelemben.  

 

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, ma-

gasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás 

közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatok-

ban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, 

átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövő cselek védővel szemben. Fejelések tech-

nikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség eme-

lésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 

folyamatos helycserékkel.  

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pon-

tossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 

dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba üté-

sek és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra 

vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező 

feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelye-

zés stb. szempontjából). 

 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játéksza-

bályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok al-

kalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az osz-

tályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció 

megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  



 

 

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák. Diákolimpi-

áknak és iskolai kupáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi 

szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség 

biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, egy-

szerűsített játékvezetésben. 

Követelmények: 

Kézilabda 

9. Tudja a labdavezetési labdakezelési gyakorlatokat technikailag jól végre-

hajtani. 

10. Tudjon támadásban és védekezésben jól helyezkedni. Tudjon cseleket 

végrehajtani. Tudjon védők között, fölött átlőni. 

Kosárlabda 

9. Tudjon kosárra dobni feladathelyzetben. Tudja a lépésszabályt betartani. 

Tudjon emberfogásos védekezést alkalmazni. 

10. Tudjon tartósan emberfogással játszani. tudjon játszani módosított szabá-

lyokkal. 

Labdarúgás 

9. Tudjon mozgó labdát megállítani, társhoz továbbítani és kapura lőni. 

10. legyen képes kényszerítő átadást végrehajtani. Felugorva tudjon kapura 

fejelni. 

Röplabda 

9. Tudja nyitásnál a labdát az ellenfél térfelére juttatni. Tudjon folyamatosan 

adogatni alkar és kosárérintéssel. 

10. Tudjon feladást végrehajtani. tudjon játszani könnyített szabályokkal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problé-

maorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, meg-

egyezésen alapuló játék. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

22+22 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izom-

zatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgá-

saira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, 

növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 

változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kézi 

szerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A di-

namikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, tö-

megvonzás, hatás-el-

lenhatás törvénye. 



 

 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciál-

tan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az 

egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-

fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dob-

bantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejleszté-

sére a statikus helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése. 

Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osz-

tályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrol-

lal. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a he-

lyi tanterv szerint választott legalább egy szeren, a korábbi követel-

ményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása 

egységesen és differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mér-

legek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, tarkóbillenés, fejen átfordulás, cigánykerék, vetődések, át-

guggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egysége-

sen az alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és 

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, váll-

tartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesz-

tése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetősé-

gének megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával tör-

ténik az ellenőrzések során. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egy-

ségesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 

mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással 

társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakor-

lással. 

 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított 

támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüg-

gés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, ter-

peszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, fel-

karállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtá-

maszok, mérlegek, guggoló támaszok, fekvőtámaszok, támaszban át-

lendítés, belendítés, hason fekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtá-

Fizika: az egyszerű gé-

pek működési törvény-

szerűségei, forgatónyo-

maték, reakcióerő, 

egyensúly, tömegkö-

zéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés, elsőse-

gély. 



 

 

maszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cse-

rék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz 

csukaugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelem-

bevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és 

második ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfen-

cek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 

megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső 

kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szoká-

sokba. 

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és 

szemlélet – gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

Követelmények: 

Talaj 

9. Tudja és alkalmazza a torna munkavédelmi előírásait. Tudjon átfor-

dulásokat sorozatban végrehajtani. tudjon fellendülni kézállásba és 2 

mp-ig fejen állni. Merjen repülést igénylő gyakorlatokat végrehajtani. 

10. Legyen képes statikus helyzetben tartózkodni. Statikus átfordulást 

és fordulatokat igénylő gyakorlatelemeket tudjon összehangolni. 

Korlát 

9. Tudjon előrehaladni és fordulatokat végrehajtani támaszban. Tudjon 

lendületből leugrani. 

10. Támaszban legyen képes alaplendületet végrehajtani. Tudjon átfor-

dulást előre végrehajtani. Lendületből biztosan ugorjon le. 

Gerenda 

9. Tudjon járni, futni a gerendán. Fordulatokat biztosan hajtson végre. 

10. Tudjon végrehajtani műjárásokat. egyensúlyi helyzetet biztosan 

tartsa meg. A leugrás ívét képes legyen növelni. 

Támaszugrás 

9. Tudjon a dobbantóról erőteljesen elugrani. A repülés ívét legyen ké-

pes növelni. 

10. Tudjon támaszból ívben repülve leugrást végrehajtani. egy ugrást 

lebegőtámasszal hajtson végre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

23+23 

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben 

és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végre-

hajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás 

távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra 

épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Tartós és résztá-

vos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a váltó-

távolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával),  és a váltás szabá-

lyainak gyakorlása. A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótech-

nika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebessé-

gének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és vál-

tóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési 

játékok futófeladatokkal. 
Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, ko-

ordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépé-

ses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának ösz-

szehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezés-

sel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mel-

lett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és 

rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, mozgásta-

pasztalat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugró-

versenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) 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 kézi súly-

zókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

Ének-zene: ritmus-gya-

korlatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, hipoxia, 

VO2 max. állóképes-

ség, erő, gyorsaság. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 



 

 

Hajítás nekifutással, öt lépéses dobóritmusban.  A lekészítés techniká-

jának és az impulzus lépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál, szerepük a 

jobb eredmény elérésében. 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 

helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő és célba dobó versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, do-

bások végzése és a versenyek előtt. 

Követelmények: 

Futás 

9. Ismerje a rövid és hosszú távhoz szükséges futótechnikát. Ismerje 

meg a terhelhetőség ellenőrzését pulzusméréssel. Tudjon 60 m-en fiú 

9,0-9,5 lány 9,5-10,5 mp. Tudjon tartósfutásban fiú 2200m, lány 

1800m. 

10. Javuljon a teljesítménye vágtafutásban. Tudjon 60 m-en fiú 8,8-9,0 

lány 9,2-10,2 mp. tudjon tartósfutásban fiú 2400m, lány 2000m. 

Távolugrás 

9. Tudja a levegőben a jó talajra érkezés feltételeit megteremteni. Le-

gyen képes lépő technikával fiú 400cm, lány 350cm körüli ugrásra. 

10. Legyen képes az ugrás előtti utolsó három lépés kialakítására. tud-

jon fiú 400cm, lány 350 cm fölötti ugrást végrehajtani. 

Magasugrás 

9. Tudja a léc fölött történő átjutást durva formában végrehajtani. Le-

gyen képes az átlépő technika végrehajtására 5-7 lépés nekifutással. 

10. Szerezzen mozgástapasztalatokat a flopp technika gyakorlása köz-

ben. 

Dobások 

9. Legyen képes 5 lépéses dobóritmusban kislabdát hajítani. törekedjen 

a fokozatosan növekvő erőközlésre. 

10. Legyen képes elsajátítani a lekészítést és beszökkenést súlylökés-

nél. Tudja a szert a legmagasabb ponton kilökni. 

Sajátítsa el az atlétika ugró- futó-dobó verseny legfőbb szabályait. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális se-

besség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, ha-

tás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

18+18 

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 



 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehető-

ségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által előny-

ben részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 

 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakor-

latokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodó-

képességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természetben 

végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári kontrollal. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciá-

lis, túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megis-

merése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokolda-

lúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizi-

kai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak 

a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

Követelmények: 

9. Legyen tisztában a természetben űzhető sportok balesetvédelmi és 

biztonsági szabályaival. 

10. Ismerje meg a korcsolyázás, síelés, túrázás, asztalitenisz minél so-

koldalúbb balesetmentes elsajátítását. 

Földrajz: időjárási is-

meretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környe-

zettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátor-

ság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret 

5+5 óra 

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 gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfej-

lesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik alkal-

massá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gya-

korlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 

élettani szabályok betartása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: keleti kultúra. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek mozgé-

konysága, anatómiai is-

meretek, 

testi és lelki harmónia. 

 



 

 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és vál-

tozó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek fi-

gyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzá-

sok, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvés biztos végrehajtása. 

Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögé kerülések, kieme-

lések állásból, térdelésből, földharcban. 

 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások 

a 7-8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új vari-

ációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfe-

gyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken be-

lül – önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a küzdel-

mek során, az állásharcban, földharcban. 

Követelmények: 

9. Ismerje meg a küzdősportok legalapvetőbb gyakorlatait: esések, gu-

rulások, szabadulás fogásból (grundbirkózás, dzsúdó). 

10. Sajátítsa el a támadások célszerű hárításának elemit. Tanulja meg 

tisztelni ellenfelét. védekezésben legyen jellemző a küzdőpartner testi 

épségének megóvása. 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önisme-

ret, tisztelet, tus, ippon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Órakeret 

10+10 

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtá-

sok, lendítések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és 

a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték 

stb.).  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhe-

lésre. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, ae-

robterhelés, gerinc-fer-

dülés. 



 

 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-

lesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek 

felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-

lesztése, megőrzése érdekében. 

Köredzés változatos mintákkal, 46 feladattal. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 

összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stressz oldó és relaxációs gyakorlatok: 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartá-

sára. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szol-

gáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás megőrzésé-

nek gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hiba-

javítása mellett. 

Követelmények: 

9. Ismerje a fizikai fittség típusait, fejlesztési lehetőségeit. Ismerje meg 

a biomechanikailag helyes testtartás jellemzőit. 

10. Ismerje meg a testmozgás pozitív hatásait a káros szenvedélyek le-

küzdésében. Tudatosan alkalmazza a preventív relaxációs gyakorlato-

kat. Rendelkezzen táplálkozási ismeretekkel a testsúly, testtömeg vo-

natkozásában. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküz-

dési stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játék-

feladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló tovább-

fejlesztése. 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 csapat-

elkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 



 

 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű tár-

sakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

 

Torna jellegű feladatok 

A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, mi-

nőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Eszté-

tikus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat összeállítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről 

elemi tájékozottság. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolyamon-

ként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásá-

ban. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javu-

lása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú vég-

rehajtása. 

A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, 

gördüléskor. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulaj-

donságairól 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, biz-

tonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák fe-

letti uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredmé-

nyes önvédelem, és szabadulás a fogásból. 

 

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 leküz-

désében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

11-12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

32+30 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A köz-

vetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védekezés 

megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó 

megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok megol-

dása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshozatal - a 

sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló hasz-

nálata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési 

gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 

vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését előse-

gítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte 

test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonat-

kozó szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 

megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabá-

lyai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 

elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  

Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 

játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 

használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyző-

könyvvezetésben szerzett gyakorlat. 

Versenyhelyzetek  

Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérette-

tése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb 

tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

Kosárlabdázás 

Fizika: mozgások, üt-

közések, gravitáció, 

forgatónyomaték, pá-

lyavonal, hatás-ellen-

hatás. 



 

 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 

ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabir-

toklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetek-

ben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen 

átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás 

vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló 

és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos véde-

kezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 

és védekezésben.). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 

létszámú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvés bizto-

san végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése.. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk is-

métlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehaj-

tása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Matematika: térgeo-

metria – gömbtérfogat; 

valószínűség számítás. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csök-

kenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredmé-

nyes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben za-

varó ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatáma-

dás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 

céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 

labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgá-

sok különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabá-

lyok betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egysé-

gekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-kü-

lön és együttes műkö-

dése. 



 

 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek össz-

játékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé 

helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs 

testi kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás 

menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 

elérése érdekében 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátí-

tása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintés-

sel egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és 

erejű labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak meg-

határozott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvé-

dekezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék meg-

tanítása, helytartási szabály betartása. 

Követelmények: 

Kézilabda 

11. Tudjon támadásban eredményesen közreműködni. Legyen képes 

emberfogással védekezni. akarjon és tudjon gólt lőni. 

12. A tanult technikai és taktikai elemek felhasználásával tudjon ját-

szani. 

Kosárlabda 

11. Tudjon több dobásformával eredményesen kosarat elérni. A találati 

valószínűség 50%-os. Tudja a lepattanó labdát megszerezni. Tudjon 

üres területre betörni. 

12. A tanult technikai és taktikai elemek felhasználásával tudjon ját-

szani. 

Labdarúgás 

11. Tudjon földről pattanó labdát átvenni. tudjon kapáslövést végrehaj-

tani. 

12. A tanult technikai és taktikai elemek felhasználásával tudjon ját-

szani. 

Röplabda 

11. Tudjon feladást végrehajtani. Legyen képes leütésre. tudja a sánc 

mögött területet biztosítani. 

 



 

 

12. A tanult technikai és taktikai elemek felhasználásával tudjon ját-

szani. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problé-

maorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, meg-

egyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 
22+16   

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 

történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgás-

ütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kézi szerek – thera band, gyógy labda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, 

gyakorlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenci-

áltan, 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, ülés-

ben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koor-

dinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy 

szeren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy 

másik választott szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának 

tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hi-

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, szögelfor-

dulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés élet-

tana. 



 

 

dak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások kü-

lönböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkó-

billenés, fejen átfordulás, kézen átfordulás oldalt, kézentfordulás, ve-

tődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállá-

sok egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az 

elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése diffe-

renciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – összefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, is-

métlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikro csoportos gyakorlatok önálló összeállítása cselekvés 

biztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználásával, a 

szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan 

a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának to-

vábbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, 

oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, 

alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, ter-

peszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, fel-

karállás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, 

kanyarlati leugrás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 

fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellen-

dülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függő-

mérleg, hajlított támasz, 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, guggoló támaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, 

belendítés, hason fekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, 

fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, fel-

ugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csuka-

ugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, 

függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüg-

gésbe, pedzés, lendület előre-hátrafüggésben, támaszban lendület le-

begőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, 

térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támasz-

ból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás füg-

gésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Művészetek: az eszté-

tika fogalma. 



 

 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgás-

sor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibaja-

vítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

 

Követelmények: 

Talaj 

11. Tudjon dinamikus gyakorlatelemeket követően statikus gyakorlat-

elemeket végrehajtani. Tudjon olyan gyakorlatokat bemutatni, me-

lyekben azonos mennyiségben szerepelnek statikus és dinamikus ele-

mek (5-6 elem). 

12. Tudjon dinamikus gyakorlatelemeket követően statikus gyakorlat-

elemeket végrehajtani. Tudjon olyan gyakorlatokat bemutatni, me-

lyekben azonos mennyiségben szerepelnek statikus és dinamikus ele-

mek (5-6 elem). 

Korlát 

11. Tudjon az eddig tanult gyakorlatelemek felhasználásával (leg-

alább 4 elem) gyakorlatot bemutatni. Legyen képes a gyakorlatot biz-

tonságosan végrehajtani. 

12. Tudjon az eddig tanult gyakorlatelemek felhasználásával (leg-

alább 4 elem) gyakorlatot bemutatni. Legyen képes a gyakorlatot biz-

tonságosan végrehajtani. 

Gerenda 

11. Tudjon az eddig tanult gyakorlatelemek felhasználásával (leg-

alább 5-6 elem) gyakorlatot bemutatni. Legyen képes a gyakorlatot 

biztonságosan végrehajtani. 

12. Tudjon az eddig tanult gyakorlatelemek felhasználásával (leg-

alább 5-6 elem) gyakorlatot bemutatni. Legyen képes a gyakorlatot 

biztonságosan végrehajtani. 

Támaszugrás 

11. A fiúk tudjanak vízszintes lebegőtámasszal legalább egy ugrást 

végrehajtani. A lányok tudjanak vízszintes lebegőtámasszal guggoló 

átugrást végrehajtani. 

11. A fiúk tudjanak vízszintes lebegőtámasszal legalább egy ugrást 

végrehajtani. A lányok tudjanak vízszintes lebegőtámasszal guggoló 

átugrást végrehajtani. 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyen-

súly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

22+16 

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 



 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 

kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű 

végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapat-

ban 4x50-100 m-es váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika 

alkalmazása magasabb akadályon, gáton 34 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 álló-

képesség-fejlesztő módszerek önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalma-

zása. Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg 

kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés ver-

senyek lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses 

sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító 

végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

Követelmények: 

Futás 

11. Tudja javítani a különböző távoknál a futótechnikáját. Tudjon 60m-

es futásban fiú 8,5-9mp, lány 9-9,5mp időt teljesíteni. Tartós futásban 

fiú 2500m, lány 2200m-t teljesíteni. 

12. Tudja javítani a különböző távoknál a futótechnikáját. tudjon 60m-

es futásban fiú 8,5-9mp, lány 9-9,5mp időt teljesíteni. Tartós futásban 

fiú 2500m, lány 2200m-t teljesíteni. 

Távolugrás 

11. Tudja a leérkezés előtt a térdét felhúzni, illetve a lábát megemelni 

(guggoló technika). Legyen képes fiú 400cm, lány 350 cm fölötti ug-

rásra. 

12. Tudjon szabályos elrugaszkodásból ugrani. rohamát mérje ki és 

korrigálja. Teljesítményét jó adottság esetén növelje. 

Magasugrás 

11. Törekedjen arra, hogy ugrását a léc leverése nélkül hajtsa végre 

(flopp technika). Tudja megfigyelni a helyes végrehajtás mozzanatait. 

12. Amennyiben adottságai lehetővé teszik, növelje teljesítményét. 

Dobás 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, ener-

gia. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori olim-

piák története 



 

 

11. Tudja a szert dobásnál felgyorsítani a dobás legmagasabb pontján 

és megfelelő szögben kidobni. 

12. Legyen képes adottságainak megfelelően teljesítményét javítani. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmaz-

kodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, 

hasmánt- és flopp technika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyző-

könyvvezetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

17+17 

óra 

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 keze-

lése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erői-

vel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasználá-

sával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-biz-

tonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a táj-

használatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, a do-

hányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felké-

szítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése. 

Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, kommunikációs és koope-

rációs játékok tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változatos-

ság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek a környezet 

adta kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák 

elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, mini trambu-

lin, gúlagyakorlatok stb.) 

Követelmények: 

11. Ismerje meg a korcsolyázás, síelés, asztalitenisz, túrázás technikai, 

taktikai, gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítását. A 

hozzá tartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése. 

12. Ismerje meg a korcsolyázás, síelés, asztalitenisz, túrázás technikai, 

taktikai, gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítását. A 

hozzá tartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése. 

Biológia-egészségtan: 

élettan. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, példa-

mutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

5+5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  

 

Grundbirkózás cselekvés biztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 

csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögé kerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechni-

kák, leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

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, testsúlyáthe-

lyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelő fogás, fojtás). 

Támadás elhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadás elhárítási eljárás ismerete, 

megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdőjel-

legű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által meg-

erősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Követelmények: 

11. Sajátítsa el a grundbirkózás cselekvés biztos gyakorlását. A dzsúdó tanult 

technikai elemeinek alkalmazása a küzdelem során. 

12. Sajátítsa el a grundbirkózás cselekvés biztos gyakorlását. A dzsúdó tanult 

technikai elemeinek alkalmazása a küzdelem során. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ókori olimpiák, hő-

sök, távol-keleti kultú-

rák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

10+12 óra 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportág specifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmeg-

oldásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, 

értékelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, moz-

gásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges moz-

gásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 

gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és meg-

valósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök 

nélkül és különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típu-

sai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, kö-

vetése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, moz-

gásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, 

gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallu-

mos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoz-

tatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet veze-

tése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondi-

cionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer műkö-

dése, a keringési rend-

szer működése, glikolí-

zis, terminális oxidá-

ció. 

 

Fizika: egyszerű gé-

pek, erő, munka. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: 

a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat ki-

alakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az 

ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a 

sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stressz oldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és in-

tegrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek 

használata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és 

 



 

 

a feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése 

a helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fej-

lesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét 

sportági jelleggel). 

Követelmények: 

11. Legyen képes általános és sportág specifikus bemelegítő mozgás-

anyag megvalósítására. Legyen képes kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés tervezésére. Legyen képes önálló mozgásprogram 

tervezésére. 

12. Legyen képes általános és sportág specifikus bemelegítő mozgás-

anyag megvalósítására. Legyen képes kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés tervezésére. Legyen képes önálló mozgásprogram 

tervezésére. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportág specifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétlé-

ses, tartós és ellenőrző módszer, terhelés-pihenés egyensúlya, progresszív 

relaxáció, ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet, relaxáció, tudatos 

jelenlét. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

A FTestnevelés 

 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, szi-

mulálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerep-

nek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfo-

galmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szol-

gáló 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, be-

mutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

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 be-

gyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 



 

 

Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvésbiz-

tonsággal. 

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 alapfogal-

mak 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 az álló és 

földharcban. 
 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Re-

laxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. A 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén meg-

küzdés. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok is-

merete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 

házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

 

TESTNEVELÉS és SPORT 
 

 

 

9-10. évfolyam 

A kerettanterv a 3. számú melléklet 51/2012. (XII.21) EMMI rendelet alapján készült. 

A kerettanterv a 9.-11. évfolyamon 3 órára, 36 hétre és évi 108 órára készült, a 12. évfo-

lyamon 3 órára, 32 hétre és évi 96 órára készült. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

30+30 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testne-

velési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irá-

nyokba), vágták, irányváltások, taposások helyben, súlypontemelkedé-

sek, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – gyakorlási hatékony-

ságának, játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

Matematika: logika, 

valószínűség számítás, 

térbeli alakzatok, tájé-

kozódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, 

vizuális kommuniká-

ció. 



 

 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való 

harcban, cselek labdával és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel 

a labda megszerzéséhez. 

Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesz-

tés összetettebb játékai: a labda fogadása, kezelése fokozódó lendület-

ben, magasságban, távolságban, a labda továbbítása gyorsabban, len-

dületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, hala-

dás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kido-

bós, fogójátékok labdával, labdaszerző és s-védő játékok, cicajátékok, 

pontszerzők, stilizált játékok, szabadon alkalmazott technikai-taktikai 

elemek és szabályismeretek mellett is. 

A mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret 

stb.). 

Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. 

játékszabályok dinamikus változtatása, esélykiegyenlítő játékok, for-

dított eredményszámítás). 

A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az 

életszerepekre felkészítő és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre 

való felkészítés. A modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus 

futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás gyakorlatok az ízületek át-

mozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikro csoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok 

labda nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és 

taktikai előkészítő gyakorlatai. 

A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, 

tökéletesítése, alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Fokozódó lendületben, magasságban, távolságban csökkenő hibaszá-

zalékkal végrehajtott technikai elemek. 

Páros lefutás egy védővel, gyors indítás párokban, hármas nyolcas 

mögé futással. 

Taktikai elemek 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes 

anyagának beépítése az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás 

gyakorlatokkal. 

Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedo-

bás, büntetődobás utáni támadás és védekezés). 

 

Kézilabdázás 

Technikai elemek végrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, ma-

gasabban és távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Labda nélkül: Gyorsfutások közben, a társ futómozgásának követése. 

Térnyerésre törekvés indulócselekkel mindkét irányba. A kapus moz-

gástechnikája. 

Fizika: mozgások, üt-

közések, erő, energia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet 

működése, energianye-

rési folyamatok. 



 

 

Labdával: Alaphelyzetek, alapmozgások, támadó, illetve védő játékos 

esetén. Labdakezelési gyakorlatok 234-es csoportokban, 12 kéz-

zel. Átadások talajról és felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadó-

csel, lövő csel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra. Kapura 

lövések bevetődésből is. 

Taktikai elemek növekvő együttműködéssel és eredményességgel 

Támadó taktika: Zárás, leválás alkalmazása. Támadás befejezések le-

rohanásból rendezetlen védelem elleni játékból. Szélsőbefutások. Be-

állós játék. A test-test elleni játék a támadásban. 

Védekező taktika: Vegyes védekezés alkalmazása a játékban. Ütközés 

talajon és levegőben. 4:2 elleni védekezési rendszer. A test-test elleni 

játék a védelemben.  

 

Labdarúgás 

Technikai elemek fokozódó kitartással, variációban, lendületben, ma-

gasságban, távolságban, csökkenő hibaszázalékkal 

A labdás koordináció minőségi fejlesztése. Labdakezelések mozgás 

közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani alakzatok-

ban. Rövid és hosszú labdaátadások talajon vagy levegőben. Átadások, 

átvételek mélységi, szélességi játékhelyzetek kialakításával. 

Induló-, futó-, átadási és lövő cselek védővel szemben. Fejelések tech-

nikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek a variációk növelésével és végrehajtási minőség eme-

lésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4 játékos feladatmegoldása mélységben, szélességben, 

folyamatos helycserékkel.  

Röplabda 

Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pon-

tossággal, folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól 

dobott vagy falra feljátszott labdával. Gurulások, vetődések. Célba üté-

sek és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó céltárgyra 

vagy társhoz. A sáncolás technikája egyénileg és párban. 

Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

23 fős támadási technikák védelem nélkül és védelem ellen, védekező 

feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelye-

zés stb. szempontjából). 

 

Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játéksza-

bályok begyakorlása – játékvezetési gyakorlat. 

 

Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok al-

kalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal az osz-

tályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 
Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció 

megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  

Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal.  



 

 

Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák. Diákolimpi-

áknak és iskolai kupáknak megfelelő versenyszerű körülmények és a helyi 

szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség 

biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, egy-

szerűsített játékvezetésben. 

Követelmények: 

Kézilabda 

9. Tudja a labdavezetési labdakezelési gyakorlatokat technikailag jól végre-

hajtani. 

10. Tudjon támadásban és védekezésben jól helyezkedni. Tudjon cseleket 

végrehajtani. Tudjon védők között, fölött átlőni. 

Kosárlabda 

9. Tudjon kosárra dobni feladathelyzetben. Tudja a lépésszabályt betartani. 

Tudjon emberfogásos védekezést alkalmazni. 

10. Tudjon tartósan emberfogással játszani. tudjon játszani módosított szabá-

lyokkal. 

Labdarúgás 

9. Tudjon mozgó labdát megállítani, társhoz továbbítani és kapura lőni. 

10. legyen képes kényszerítő átadást végrehajtani. Felugorva tudjon kapura 

fejelni. 

Röplabda 

9. Tudja nyitásnál a labdát az ellenfél térfelére juttatni. Tudjon folyamatosan 

adogatni alkar és kosárérintéssel. 

10. Tudjon feladást végrehajtani. tudjon játszani könnyített szabályokkal. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problé-

maorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, meg-

egyezésen alapuló játék. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 

22+22 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

816 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, 

kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izom-

zatának optimális és precíz működése által. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint 

(nyújtó, erősítő, ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgá-

saira kiterjedően, növekvő önállósággal a gyakorlatok kiválasztásában, 

növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem 

változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kézi 

szerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. A di-

namikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

Fizika: egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, tö-

megvonzás, hatás-el-

lenhatás törvénye. 



 

 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciál-

tan, egyénre szabottan, állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az 

egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-

fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az elrugaszkodás (dob-

bantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejleszté-

sére a statikus helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése. 

Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére a testtartást biztosító 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osz-

tályban elért egyéni szint szerinti fejlődést követő rendszeres kontrol-

lal. 

Torna – iskolai sporttorna 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, 

mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a he-

lyi tanterv szerint választott legalább egy szeren a korábbi követel-

ményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása 

egységesen és differenciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna,  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mér-

legek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző 

irányokba, tarkóbillenés, fejen átfordulás, cigánykerék, vetődések, át-

guggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállások, egysége-

sen az alapformában és differenciáltan a variációkban. Az esztétikus és 

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, váll-

tartás, spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesz-

tése - differenciáltan. Az egyéni optimum, az önálló bővítés lehetősé-

gének megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával tör-

ténik az ellenőrzések során. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egy-

ségesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 

mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással 

társak és/vagy tanár közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakor-

lással. 

 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított 

támasz, oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüg-

gés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, ter-

peszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, fel-

karállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás. 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtá-

maszok, mérlegek, guggoló támaszok, fekvőtámaszok, támaszban át-

lendítés, belendítés, hason fekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtá-

Fizika: az egyszerű gé-

pek működési törvény-

szerűségei, forgatónyo-

maték, reakcióerő, 

egyensúly, tömegkö-

zéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés, elsőse-

gély. 



 

 

maszba, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cse-

rék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz 

csukaugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelem-

bevételével. Az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és 

második ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarlatok, bukfen-

cek, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor 

megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

növekvő tanulói önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső 

kontrollal – a hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szoká-

sokba. 

Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és 

szemlélet – gyakorlása, az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

Követelmények: 

Talaj 

9. Tudja és alkalmazza a torna munkavédelmi előírásait. Tudjon átfor-

dulásokat sorozatban végrehajtani. tudjon fellendülni kézállásba és 2 

mp-ig fejen állni. Merjen repülést igénylő gyakorlatokat végrehajtani. 

10. Legyen képes statikus helyzetben tartózkodni. Statikus átfordulást 

és fordulatokat igénylő gyakorlatelemeket tudjon összehangolni. 

Korlát 

9. Tudjon előrehaladni és fordulatokat végrehajtani támaszban. Tudjon 

lendületből leugrani. 

10. Támaszban legyen képes alaplendületet végrehajtani. Tudjon átfor-

dulást előre végrehajtani. Lendületből biztosan ugorjon le. 

Gerenda 

9. Tudjon járni, futni a gerendán. Fordulatokat biztosan hajtson végre. 

10. Tudjon végrehajtani műjárásokat. egyensúlyi helyzetet biztosan 

tartsa meg. A leugrás ívét képes legyen növelni. 

Támaszugrás 

9. Tudjon a dobbantóról erőteljesen elugrani. A repülés ívét legyen ké-

pes növelni. 

10. Tudjon támaszból ívben repülve leugrást végrehajtani. egy ugrást 

lebegőtámasszal hajtson végre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

23+23 

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

Az 5-8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben 

és tudatosabban. Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végre-

hajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség fejlesztése, a kitartó futás 

távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi tapasztalatokra 

épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Tartós és résztá-

vos állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 30-60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és 

hosszú sprintszámokban. A váltófutás botátadási technikáinak a váltó-

távolság kialakításának (segédjelek alkalmazásával), és a váltás szabá-

lyainak gyakorlása. A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótech-

nika megkülönböztetése. 

A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebessé-

gének kialakítása az önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és vál-

tóversenyek gyors-, akadály- és váltófutással. Egyéb testnevelési 

játékok futófeladatokkal. 
Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

az 5-8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, ko-

ordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépé-

ses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának ösz-

szehangolása. A lépő távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezés-

sel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb elugró terület kijelölése mel-

lett. 

Az átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses íven történő nekifutás. 

A flop-technika gyakorlása, s az egyéni nekifutó távolság kimérése és 

rögzítése. Az egyéni magasugró technikák megismerése, mozgásta-

pasztalat szerzése növekvő teljesítményre törekvés nélkül. 

Játékok és versenyek 

Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugró-

versenyek egyéni nekifutással. (érintő ugrások) 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 kézi súly-

zókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal  

Ének-zene: ritmus-gya-

korlatok. 

 

Biológia-egészségtan: 

aerob, anaerob energia-

nyerés, szénhidrátok, 

zsírok bontása, hipoxia, 

VO2 max., állóképes-

ség, erő, gyorsaság. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Informatika: tábláza-

tok, grafikonok. 



 

 

Hajítás nekifutással öt lépéses dobóritmusban.  A lekészítés techniká-

jának és az impulzuslépés, beszökkenés szerepének ismerete. 

A háttal felállásból történő lökés technikájának ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal vagy háttal felállásból súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál, szerepük a 

jobb eredmény elérésében. 

Játékok és versenyek 

Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek 

helyből és lendületszerzéssel. Súlylökő és célba dobó versenyek. 

Dobóiskolai versengések. 

Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, do-

bások végzése és a versenyek előtt. 

Követelmények: 

Futás 

9. Ismerje a rövid és hosszú távhoz szükséges futótechnikát. Ismerje 

meg a terhelhetőség ellenőrzését pulzusméréssel. Tudjon 60 m-en fiú 

9,0-9,5 lány 9,5-10,5 mp. Tudjon tartósfutásban fiú 2200m, lány 

1800m. 

10. Javuljon a teljesítménye vágtafutásban. Tudjon 60 m-en fiú 8,8-9,0 

lány 9,2-10,2 mp. tudjon tartósfutásban fiú 2400m, lány 2000m. 

Távolugrás 

9. Tudja a levegőben a jó talajra érkezés feltételeit megteremteni. Le-

gyen képes lépő technikával fiú 400cm, lány 350cm körüli ugrásra. 

10. Legyen képes az ugrás előtti utolsó három lépés kialakítására. tud-

jon fiú 400cm, lány 350 cm fölötti ugrást végrehajtani. 

Magasugrás 

9. Tudja a léc fölött történő átjutást durva formában végrehajtani. Le-

gyen képes az átlépő technika végrehajtására 5-7 lépés nekifutással. 

10. Szerezzen mozgástapasztalatokat a flopp technika gyakorlása köz-

ben. 

Dobások 

9. Legyen képes 5 lépéses dobóritmusban kislabdát hajítani. törekedjen 

a fokozatosan növekvő erőközlésre. 

10. Legyen képes elsajátítani a lekészítést és beszökkenést súlylökés-

nél. Tudja a szert a legmagasabb ponton kilökni. 

Sajátítsa el az atlétika ugró- futó-dobó verseny legfőbb szabályait. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; 

irambeosztás, pihenőidő; ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális se-

besség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, pördület, fordulat, ha-

tás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

18+18 

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 



 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott 

sportági mozgás mozgásműveltségének fejlesztése.  

Az 5-8. osztályban felsorolt lehetséges sportok, vagy/és a helyi lehető-

ségek adta egyéb alternatív, szabadidős sportok. Az egyén által előny-

ben részesített, élethossziglan űzhető sportok alternatíváinak bővítése. 

 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakor-

latokkal, a természeti erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodó-

képességének, az edzettségnek, fittségnek a fejlesztése. A természetben 

végzett önálló bemelegítés, gyakorlás - laza tanári kontrollal. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciá-

lis, túra jellegű terhelések előtt és alatt. 

 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megis-

merése. Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokolda-

lúbb, balesetmentes elsajátítása, élményszerű gyakorlása. 

Játékok, versengések, akadályok legyőzése a választott sportban, fizi-

kai aktivitásban. A fair play szellemének és a személyes biztonságnak 

a szem előtt tartása minden mozgásos tevékenységben. 

Követelmények: 

9. Legyen tisztában a természetben űzhető sportok balesetvédelmi és 

biztonsági szabályaival. 

10. Ismerje meg a korcsolyázás, síelés, túrázás, asztalitenisz minél so-

koldalúbb balesetmentes elsajátítását. 

Földrajz: időjárási is-

meretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környe-

zettudatosság, edzettség, fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátor-

ság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok Órakeret 

5+5 óra 

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 gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

Az 5-8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfej-

lesztésük. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik alkal-

massá teszik a tanulót a bonyolultabb gyakorlatok végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gya-

korlatok, esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és 

élettani szabályok betartása. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: keleti kultúra. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek mozgé-

konysága, anatómiai is-

meretek, 

testi és lelki harmónia. 

 



 

 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és vál-

tozó körülmények között. A gyakorlatok tanulása saját képességek fi-

gyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7-8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzá-

sok, emelések, szabadulások gyakorlása, cselekvés biztos végrehajtása. 

Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögé kerülések, kieme-

lések állásból, térdelésből, földharcban. 

 

Dzsúdó 

Eséstechnikák, földharctechnikák, állástechnikák, önvédelmi fogások 

a 7-8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák alkalmazása új vari-

ációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, önfe-

gyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken be-

lül – önálló megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a küzdel-

mek során, az állásharcban, földharcban. 

Követelmények: 

9. Ismerje meg a küzdősportok legalapvetőbb gyakorlatait: esések, gu-

rulások, szabadulás fogásból (grundbirkózás, dzsúdó). 

10. Sajátítsa el a támadások célszerű hárításának elemit. Tanulja meg 

tisztelni ellenfelét. védekezésben legyen jellemző a küzdőpartner testi 

épségének megóvása. 

Etika: a másik ember 

tiszteletben tartása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önisme-

ret, tisztelet, tus, ippon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra – prevenció 

Órakeret 

10+10 

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtá-

sok, lendítések stb.). 

Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzusérték mellett, és 

a pulzus idősoros mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték 

stb.).  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhe-

lésre. 

Biológia-egészségtan: 

ismeretek az emberi 

test működéséről, ae-

robterhelés, gerinc-fer-

dülés. 



 

 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

Testépítés – a főbb izomcsoportok izolált hatású gyakorlatai. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-

lesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek 

felszámolására. 

Edzés korszerű (alternatív) eszközökkel, erőgépekkel, fitneszgépekkel. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fej-

lesztése, megőrzése érdekében. 

Köredzés változatos mintákkal, 46 feladattal. 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – 

összehasonlító idősoros adatrögzítés. 

Stressz oldó és relaxációs gyakorlatok: 

Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartá-

sára. 

A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szol-

gáló gyakorlatanyag: a biomechanikailag helyes testtartás megőrzésé-

nek gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hiba-

javítása mellett. 

Követelmények: 

9. Ismerje a fizikai fittség típusait, fejlesztési lehetőségeit. Ismerje meg 

a biomechanikailag helyes testtartás jellemzőit. 

10. Ismerje meg a testmozgás pozitív hatásait a káros szenvedélyek le-

küzdésében. Tudatosan alkalmazza a preventív relaxációs gyakorlato-

kat. Rendelkezzen táplálkozási ismeretekkel a testsúly, testtömeg vo-

natkozásában. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküz-

dési stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb játék-

feladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás. 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló tovább-

fejlesztése. 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 csapat-

elkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban. 



 

 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű tár-

sakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában. 

 

Torna jellegű feladatok 

A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének, mi-

nőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban. 

A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. Eszté-

tikus és harmonikus előadásmód. 

Önálló talaj és/vagy szergyakorlat összeállítása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 

A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről 

elemi tájékozottság. 

 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. Évfolyamon-

ként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásá-

ban. 

A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének javu-

lása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú vég-

rehajtása. 

A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor, 

gördüléskor. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek tulaj-

donságairól 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, biz-

tonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák fe-

letti uralom. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete, eredmé-

nyes önvédelem, és szabadulás a fogásból. 

 

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 leküz-

désében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

11-12. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

32+30 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. A köz-

vetlen tanári irányítást többnyire nélkülöző, a támadás és védekezés 

megszervezésére, a csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozó 

megbeszélések a gyakorlásokba építve. Szituációk, feladatok megol-

dása, melyek során önálló az egyéni és/vagy társas döntéshozatal - a 

sportszerűség, tolerancia és empátia szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló hasz-

nálata, rendben tartása, megóvása. 

Lényeges játékszabályok készség szintű alkalmazása – játékvezetési 

gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt 

vagy indirekt személyre irányuló szabálytalanságok elkerülését előse-

gítő gyakorlatok, megerősítések, megbeszélések. 

A kosárlabdában, kézilabdában és labdarúgásban szabályok engedte 

test-test elleni játék több lehetőségének modellálása, gyakorlása. 

Kézilabdában és labdarúgásban a mezőnyjátékosra és a kapusra vonat-

kozó szabályok ismerete, betartása. 

Röplabdában a forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb 

megkötéseknek való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabá-

lyai és a labdára, emberre vonatkozó területelhagyás értelmezése. 

Az labdajáték-specifikus időhatárok betartásának gyakorlatai. 

A szabályok a képzettségnek megfelelő önkontrollos betartása, játék az 

elkövetett vétség önálló jelzésének elvárásával.  

Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári kontrollal, önállóan, a lényeges 

játékszabályok alkalmazásával, néhány játékvezetői non-verbális jel 

használatával is. Az eredmény jelzésében és egyszerűsített jegyző-

könyvvezetésben szerzett gyakorlat. 

Versenyhelyzetek  

Az labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása, megmérette-

tése osztályszintű mérkőzéseken, házibajnokságokon, a tehetségesebb 

tanulók számára a korosztályos diákolimpiai és egyéb versenyeken. 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

Fizika: mozgások, üt-

közések, gravitáció, 

forgatónyomaték, pá-

lyavonal, hatás-ellen-

hatás. 



 

 

Új variációk a már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 

ágyazottan - mindenféle cselezés, ritmusváltás, biztonságos labdabir-

toklás, kidobott labda elfogása, labdavezetés különböző testhelyzetek-

ben, támadó, védő láb- és karmozgások, összetettebb átadások, kötetlen 

átadási formák, lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás 

vagy kosárra dobás. 

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban a variációk önálló 

és kreatív felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A lényeges védekezési formák - terület védelem, emberfogásos véde-

kezés, vegyes védekezés – gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára támadásban 

és védekezésben.). 

Játék minden összetételű, emberhátrányos, emberelőnyös és azonos 

létszámú taktikai szituációban. 

Önálló játék (streetball, illetve egész pályás 5:5 elleni játék). 

Kézilabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb 

taktikai egységekbe ágyazottan. 

Taktika előkészítő futó- és fogójátékok, test-test elleni küzdelmek. 

Labdatechnikák összetett és bonyolultabb alapformái cselekvés bizto-

san végrehajtva 

Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek gyakorlása, alkalmazása 

rövidebb akciók befejezéseként, kapusmozgások átismétlése. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból 

való támadások. 

A támadó taktika posztonként történő alkalmazása, játékszituációk is-

métlése 12 beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. 

Védekezés irányítása gyorsindítás esetén. Védekezési taktika végrehaj-

tása 6:0, 5:1, 4:2 védekezési rendszerek esetén. 

Matematika: térgeo-

metria – gömbtérfogat; 

valószínűség számítás. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csök-

kenő hibaszázalékkal, labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredmé-

nyes befejezésekkel. Pozícióváltások szélességben és mélységben za-

varó ellenféllel szemben is, felívelés, beadások, letámadás, visszatáma-

dás. Pontos cselezések, szerelések alkalmazása a játékban. 

Változatos kapura lövések, ívelések, rúgásfajták alkalmazás, a labda 

céltudatos irányításával. Fejelések különböző fajtái dobott vagy rúgott 

labdából. Szögletrúgás, bedobás eredményes technikája, büntetőrúgá-

sok különböző távolságból. Gólszerzés különféle testrésszel a szabá-

lyok betartása mellett. 

Taktikai továbbfejlesztés  

A területvédekezésben szerzett tapasztalatok, megoldások bővítése. 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egysé-

gekben. Védelmi rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Támadási variációk felépítése a különböző védekezési formák ellen. 

Biológia-egészségtan: 

érzékszervek külön-kü-

lön és együttes műkö-

dése. 



 

 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek össz-

játékának megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Röplabdázás 

A röplabda sajátossága kettős: egyrészt a játékos nem birtokolhatja a 

labdát, így a döntési idő igen-igen rövid és a cselekvés pillanata elé 

helyeződik, másrészt a játék szabályai szerint a játékosok között nincs 

testi kontaktus. E két szempont alapvetően meghatározza az oktatás 

menetét. 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének 

gyakorlása, a hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék 

elérése érdekében 

Tanult támadási technikák gyakorlása, a felső egyenes nyitás elsajátí-

tása helyes technikával talajról, tehetségesebbek felugrásból. 

A feladás technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintés-

sel egyaránt. 

A háló felett érkezett nyitásfogadások gyakorlása változó irányú és 

erejű labdákkal, technikai kombinációkkal. 

Az eredményes sáncolás elsajátítása, sáncolás párban is. 

Gurulások, labdamentések technikájának továbbfejlesztése. 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintéssel csak meg-

határozott érintéssel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Védekezések különböző állásrendek szerint, a csillagalakzat, alapvé-

dekezési forma megtanítása. 

4:2-es és az 5:1-es védekezési és támadási játékelemek elsajátítása. 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy 

ejtett labdához való elhelyezkedés, támadás közbeni helycserék meg-

tanítása, helytartási szabály betartása. 

Követelmények: 

Kézilabda 

11. Tudjon támadásban eredményesen közreműködni. Legyen képes 

emberfogással védekezni. akarjon és tudjon gólt lőni. 

12. A tanult technikai és taktikai elemek felhasználásával tudjon ját-

szani. 

Kosárlabda 

11. Tudjon több dobásformával eredményesen kosarat elérni. A találati 

valószínűség 50%-os. Tudja a lepattanó labdát megszerezni. Tudjon 

üres területre betörni. 

12. A tanult technikai és taktikai elemek felhasználásával tudjon ját-

szani. 

Labdarúgás 

11. Tudjon földről pattanó labdát átvenni. tudjon kapáslövést végrehaj-

tani. 

12. A tanult technikai és taktikai elemek felhasználásával tudjon ját-

szani. 

Röplabda 

11. Tudjon feladást végrehajtani. Legyen képes leütésre. tudja a sánc 

mögötti területet biztosítani. 

 



 

 

12. A tanult technikai és taktikai elemek felhasználásával tudjon ját-

szani. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problé-

maorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, meg-

egyezésen alapuló játék. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák 

Órakeret 
22+16 

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak bővített elemkapcsolatokkal 

történő ismétlése. 

Alkalmazásuk az óraszervezés funkcióinak megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok: pl. mozgás-

ütem változtatása, kiinduló helyzet és kartartás változtatása. 

Az agonista és antagonista izmok arányos, harmonikus fejlesztése. Az 

aktív és passzív izomnyújtás – a hatás elkülönítése. 

Kézi szerek – thera band, gyógy labda, homokzsák stb. – alkalmazása. 

8-16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, egyidejű mozgáskapcsolatok, 

aszimmetrikus sorozatok. Önállóság a gyakorlatok kiválasztásában, 

gyakorlatsorok összeállításában. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenci-

áltan, 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, ülés-

ben, fekvésben, forgómozgásokkal sorozatban. 

Az esztétikus mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koor-

dinációs képességfejlesztő eljárások. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni 

fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint 9-10. osztályban választott egy 

szeren a korábbi követelményeken nehézségben túlmutató, vagy egy 

másik választott szeren a minimumkövetelmény mozgásanyagának 

tanulása, gyakorlása. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna 

Tartásos gyakorlatelemek, elemkapcsolatok gyakorlása: tarkóállás, 

fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, spárgák, hi-

Fizika: egyensúly, 

mozgások, gravitáció, 

szabadesés, szögelfor-

dulás. 

 

Biológia-egészségtan: 

az izomműködés élet-

tana. 



 

 

dak mozgásos gyakorlatelemek gyakorlása: gurulóátfordulások kü-

lönböző irányokba, gurulóátfordulás hátra-tolódás kézállásba, tarkó-

billenés, fejen átfordulás, kézen átfordulás oldalt, kézentfordulás, ve-

tődések, átguggolások, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, felállá-

sok egységesen az alapformában és differenciáltan a variációkban, az 

elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése diffe-

renciáltan. 

Akrobatikus gyakorlatok – összefüggő gyakorlatsorok 

Gyakorlás során az egyéni optimum, önálló bővítés megjelenítése az 

elemkapcsolatokban, sorozatokban. 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód igénye (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc) mint minőségi elvárás megjelenik a hibajavítás, is-

métlések során. 

Akrobatikus gyakorlatok – társas talajtorna 

Páros és mikro csoportos gyakorlatok önálló összeállítása cselekvés 

biztos szinten elsajátított talajtorna-elemek kreatív felhasználásával, a 

szükség szerint beépített segítségadást tartalmazva. 

Szertorna-gyakorlatok 

A gyakoroltatás során egységesen az alapformában és differenciáltan 

a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának to-

vábbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Szertorna, gyakorlás tornaszereken fiúk számára 

Korláton – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, 

oldaltámaszok, lebegőtámasz, lebegő-felkartámasz, felkarfüggés, 

alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, beterpesztések, ter-

peszpedzés, támlázás, szökkenés, fellendülés előre terpeszülésbe, fel-

karállás, felugrás beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás, 

kanyarlati leugrás. 

Nyújtón – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 

fokos fordulattal, ellendülés, alálendülés, kelepforgások, térdfellen-

dülés, billenés, támaszból homorított leugrás hátra, alugrás, nyílugrás. 

Gyűrűn – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függő-

mérleg, hajlított támasz, 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, guggoló támaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, 

belendítés, hason fekvésből emelés fekvőtámaszba, térdelőtámaszba, 

fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás cserék, fel-

ugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csuka-

ugrás. 

Felemáskorláton – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, 

függőtámasz, függésből lendítés, átguggolás, átterpesztés fekvőfüg-

gésbe, pedzés, lendület előre-hátrafüggésben, támaszban lendület le-

begőtámaszba, kelepfellendülés támaszba, fordulat fekvőfüggésben, 

térdfellendülés, guggoló függőállásból fellendülés támaszba, támasz-

ból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás füg-

gésbe, leugrás támaszból, alugrás, nyílugrás. 

Művészetek: az eszté-

tika fogalma. 



 

 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egyénileg összeállított mozgás-

sor, együttes bemelegítés az önálló mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése 

önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibaja-

vítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Versenyszituációkon keresztül egyszerű szabályok alkalmazása. 

 

 

Követelmények: 

Talaj 

11. Tudjon dinamikus gyakorlatelemeket követően statikus gyakorlat-

elemeket végrehajtani. Tudjon olyan gyakorlatokat bemutatni, me-

lyekben azonos mennyiségben szerepelnek statikus és dinamikus ele-

mek (5-6 elem). 

12. Tudjon dinamikus gyakorlatelemeket követően statikus gyakorlat-

elemeket végrehajtani. Tudjon olyan gyakorlatokat bemutatni, me-

lyekben azonos mennyiségben szerepelnek statikus és dinamikus ele-

mek (5-6 elem). 

Korlát 

11. Tudjon az eddig tanult gyakorlatelemek felhasználásával (leg-

alább 4 elem) gyakorlatot bemutatni. Legyen képes a gyakorlatot biz-

tonságosan végrehajtani. 

12. Tudjon az eddig tanult gyakorlatelemek felhasználásával (leg-

alább 4 elem) gyakorlatot bemutatni. Legyen képes a gyakorlatot biz-

tonságosan végrehajtani. 

Gerenda 

11. Tudjon az eddig tanult gyakorlatelemek felhasználásával (leg-

alább 5-6 elem) gyakorlatot bemutatni. Legyen képes a gyakorlatot 

biztonságosan végrehajtani. 

12. Tudjon az eddig tanult gyakorlatelemek felhasználásával (leg-

alább 5-6 elem) gyakorlatot bemutatni. Legyen képes a gyakorlatot 

biztonságosan végrehajtani. 

Támaszugrás 

11. A fiúk tudjanak vízszintes lebegőtámasszal legalább egy ugrást 

végrehajtani. A lányok tudjanak vízszintes lebegőtámasszal guggoló 

átugrást végrehajtani. 

11. A fiúk tudjanak vízszintes lebegőtámasszal legalább egy ugrást 

végrehajtani. A lányok tudjanak vízszintes lebegőtámasszal guggoló 

átugrást végrehajtani. 

. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Agonista, antagonista izmok, aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyen-

súly, társas talajtorna, forgásbiztonság, táncstílus, divattánc, sporttánc. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jelegű feladatok 

Órakeret 

22+16 

óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 



 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv, váltófutás, gátfutás 

A gyorsfutás technikáját javító gyakorlatok változatos végrehajtása. A 

kedvező rajthelyzet kialakítása, segédvonalak kijelölése. Versenyszerű 

végrehajtás, eredményorientált együttműködés váltófutásban. Csapat-

ban 4x50-100 m-es váltók alakítása, versenyzés. A gátvételi technika 

alkalmazása magasabb akadályon, gáton 34 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 álló-

képesség-fejlesztő módszerek önálló gyakorlása.  

Folyamatos futás közbeni tájékozódás, kisebb területen célállomások 

megtalálása.  

 

Ugrások 

A homorító és távolugrás jellemzőinek ismerete, gyakorlati alkalma-

zása. Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg 

kialakított nekifutással versenyszerű végrehajtás. Közreműködés ver-

senyek lebonyolításában. 

Kondicionális jelleggel sorozat szökdelések végrehajtása. 13 lépéses 

sorozat elugrás, illetve 24 lépéses sorozat felugrások technikajavító 

végrehajtása. Gyorsuló nekifutás optimális távolságról. 

Dobások 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. Teljes 

lendületből történő hajítás. Választás az egyes lökő mozdulatok közül. 

Lendületvétellel egykezes vetés végrehajtása. Az optimális kidobási 

szögre, sebességre és magasságra törekvés. 

Követelmények: 

Futás 

11. Tudja javítani a különböző távoknál a futótechnikáját. Tudjon 60m-

es futásban fiú 8,5-9mp, lány 9-9,5mp időt teljesíteni. Tartós futásban 

fiú 2500m, lány 2200m-t teljesíteni. 

12. Tudja javítani a különböző távoknál a futótechnikáját. tudjon 60m-

es futásban fiú 8,5-9mp, lány 9-9,5mp időt teljesíteni. Tartós futásban 

fiú 2500m, lány 2200m-t teljesíteni. 

Távolugrás 

11. Tudja a leérkezés előtt a térdét felhúzni, illetve a lábát megemelni 

(guggoló technika). Legyen képes fiú 400cm, lány 350 cm fölötti ug-

rásra. 

12. Tudjon szabályos elrugaszkodásból ugrani. rohamát mérje ki és 

korrigálja. Teljesítményét jó adottság esetén növelje. 

Magasugrás 

11. Törekedjen arra, hogy ugrását a léc leverése nélkül hajtsa végre 

(flopp technika). Tudja megfigyelni a helyes végrehajtás mozzanatait. 

12. Amennyiben adottságai lehetővé teszik, növelje teljesítményét. 

Dobás 

Biológia-egészségtan: 

szénhidrátlebontás. 

 

Fizika: hajítások, ener-

gia. 

 

Történelem, társa-

dalmi és állampolgári 

ismeretek: Az olimpiai 

eszme. Az újkori olim-

piák története 



 

 

11. Tudja a szert dobásnál felgyorsítani a dobás legmagasabb pontján 

és megfelelő szögben kidobni. 

12. Legyen képes adottságainak megfelelően teljesítményét javítani. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság, váltás közbeni alkalmaz-

kodás, korrekció, holtpont, lépő, homorító és ollózó technika, átlépő, guruló, 

hasmánt- és flopp technika, ötlépéses hajító ritmus, lökés, vetés, jegyző-

könyvvezetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

17+17 

óra 

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 keze-

lése. 

A szabadtéri formák hangsúlyának megerősítése. Edzés a természet erői-

vel - játszóterek, szabadidő-központok bevonása, az adottságok kihasználá-

sával jégpálya készítése. 

Újszerű mozgásfeladatok kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedés-biz-

tonság területén a kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a rutinok megerősítése a zöldfelület megóvásában, a táj-

használatban, az épületek megóvásában és az energia, a vízhasználat, a do-

hányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, újrahasznosítás területén. 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felké-

szítés, az önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése. 

Társaságban is jól alkalmazható mozgásos kreatív, kommunikációs és koope-

rációs játékok tárházának bővítése. 

A többfunkciós helyi lehetőségek, eszközök bevonása a tartalmi változatos-

ság biztosításához (természetes akadályok, ügyességi versenyek a környezet 

adta kihívások legyőzése). 

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák 

elsajátítása (ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, tollaslabda, mini trambu-

lin, gúlagyakorlatok stb.) 

Követelmények: 

11. Ismerje meg a korcsolyázás, síelés, asztalitenisz, túrázás technikai, 

taktikai, gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítását. A 

hozzá tartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése. 

12. Ismerje meg a korcsolyázás, síelés, asztalitenisz, túrázás technikai, 

taktikai, gyakorlási, edzési és versenyzési rutinjának kialakítását. A 

hozzá tartozó eszközök, technikák és veszélyek kezelése. 

Biológia-egészségtan: 

élettan. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, teljesítőképesség, újrahasznosítás, példa-

mutatás; környezettudatos természet- és épített környezet-használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelem és küzdősportok 

Órakeret 

5+5 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok: 

Tolások-húzások, változatos testrészekkel, testhelyzetekben.  

 

Grundbirkózás cselekvés biztos gyakorlása: 

Alapállás, alaphelyzetek stabil alkalmazása, szabályos és erős fogások 

csuklóra, karra, nyakra, derékra, rögzített kilendítések, keresztfogások. 

Emelések hónaljfogással, derékfogással, kevert fogással. 

A mögé kerülések és kiemelések különböző változatai, dobástechni-

kák, leszorítások alkalmazása. 

Az eredményes földharc technikájának elsajátítása. 

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, testsúlyáthe-

lyezések, irányváltoztatások, előre, hátra, oldalra gurulások. 

Szabadulás különböző fogásokból (karfogás, ölelő fogás, fojtás). 

Támadás elhárítási módszerek (ütés, szúrás, rúgás, fejelés elhárításai). 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 
Önmaga megvédésének ismerete, néhány támadás elhárítási eljárás ismerete, 

megértése és alkalmazása. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió megelőzése a küzdőjel-

legű sporttevékenységek révén, az előnyök megfogalmazásának képessége. 

A sportszerű küzdések jellemformáló hatásának ismerete, elismerése. 

A megegyezésre készenlét képessége, a szabályok időleges, társ által meg-

erősített felfüggesztésének, módosításának lehetősége. 

Követelmények: 

11. Sajátítsa el a grundbirkózás cselekvés biztos gyakorlását. A dzsúdó tanult 

technikai elemeinek alkalmazása a küzdelem során. 

12. Sajátítsa el a grundbirkózás cselekvés biztos gyakorlását. A dzsúdó tanult 

technikai elemeinek alkalmazása a küzdelem során. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: ókori olimpiák, hő-

sök, távol-keleti kultú-

rák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, sérülésmentes 

küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

10+12 óra 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportág specifikus bemelegítő mozgásanyag feladatmeg-

oldásai, kezdetben egyénileg, párban a tervezés, szervezés, levezetés, 

értékelés megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez 

kapcsolódó bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, moz-

gásainak elkülönítése szóban és gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A fejlődés, a megfelelő hatékonyság alapfeltételeinek biztosítása: jól 

szervezettség, a felesleges állásidők kiküszöbölése, szükséges moz-

gásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás (sebesség, 

gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

Kondicionális és koordinációs képességfejlesztés tervezése és meg-

valósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, csoportban eszközök 

nélkül és különböző eszközök segítségével. 

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai fittség típu-

sai, fejlesztési lehetőségei. A fizikai aktivitás szintjének becslése, kö-

vetése. 

Önálló mozgásprogram-tervezés. 

Lehetséges hagyományos és alternatív eszközök: pulzusmérő, moz-

gásszenzorok, medicinlabda, súlyzó, ugrókötél, erősítő gumiszalag, 

gimnasztikai labda, pilates roller, TRX, erőgépek. 

A képességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása: intervallu-

mos, ismétléses, tartós és ellenőrző módszerekkel edzésfolyamatok. 

A koordinációt javító eljárások bemutatása: a végrehajtás megváltoz-

tatása és a végrehajtás feltételeinek megváltoztatása. 

A rendelkezésre álló szabadidő megtervezésének eljárásai. 

Egyéni rekreációs megoldások bemutatása, foglalkozásrészlet veze-

tése. 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondi-

cionális és koordinációs képességfejlesztés. 

Motoros tesztek lebonyolítása – központi előírás szerint. 

Biológia-egészségtan: 

anaerob terhelés, az 

idegrendszer műkö-

dése, a keringési rend-

szer működése, glikolí-

zis, terminális oxidá-

ció. 

 

Fizika: egyszerű gé-

pek, erő, munka. 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A munkahelyi és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés: 

a biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat ki-

alakításának és fenntartásának, a helyes légzésnek a gyakorlatai, az 

ülőmunka és a zárt tér ellensúlyozására szolgáló tevékenységek, a 

sportolás kedvező hatása a szenvedélyek megelőzésében. 

A stressz oldás gyakorlatai és a relaxáció.  

A „tudatos jelenlét” (mind fullness) módszerének elsajátítása és in-

tegrálása az eddig megtanult relaxációs technikái közé, és mindezek 

használata a mindennapi élet helyzeteiben. 

A megtanult és folyamatosan használt relaxációs módszerek tudatos 

alkalmazása a pályaorientációt és jövőképet építő lelki munkában, és 

 



 

 

a feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén 

megküzdés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése 

a helyi lehetőségek és programok szerint. 

A testtartásért felelős izmok kellő erejének és nyújthatóságának fej-

lesztése a helyesen végzett tartásjavító tornával (általános és konkrét 

sportági jelleggel). 

Követelmények: 

11. Legyen képes általános és sportág specifikus bemelegítő mozgás-

anyag megvalósítására. Legyen képes kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés tervezésére. Legyen képes önálló mozgásprogram 

tervezésére. 

12. Legyen képes általános és sportág specifikus bemelegítő mozgás-

anyag megvalósítására. Legyen képes kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés tervezésére. Legyen képes önálló mozgásprogram 

tervezésére. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportág specifikus bemelegítés, mozgásterjedelem, intervallumos, ismétlé-

ses, tartós és 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, szi-

mulálva a valódi játékszituációkat. 

Ötletjáték és 23 tudatosan alkalmazott formáció, a csapaton belüli szerep-

nek való megfelelés. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének szakszerű és objektív megfo-

galmazása. 

A másik személy különféle szintű játéktudásának elfogadása. 

Kreativitást, együttműködést, tartalmas, asszertív társas kapcsolatokat szol-

gáló 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, be-

mutatása. 

Önálló zeneválasztás, a mozdulatok a zene időbeli rendjéhez illesztése. 

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 be-

gyakorlásával a futó-, az ugró- és a dobóteljesítmények növelése. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 
Az helyi tantervben kiválasztott sportmozgás végzése elfogadható cselekvésbiz-

tonsággal. 



 

 

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 alapfogal-

mak 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 az álló és 

földharcban. 
 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége élettani okainak ismerete. 

Az egészségük fenntartásához szükséges edzés, terhelés megtervezése. Re-

laxációs gyakorlatkészlettel tudatos védekezés a stresszes állapot ellen. A 

feszültségek szabályozása és az élet stresszhelyzeteivel való autogén meg-

küzdés. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok is-

merete, pontos gyakorlása, értő kontrollja. 

A gerinckímélet alkalmazása a testnevelési és sportmozgásokban, kerti és 

házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

 

TESTNEVELÉS és SPORT 
9NYBCD. évfolyam 

A kerettanterv a 7.1. számú melléklet 51/2012.(XII.21) EMMI rendelet alapján készült. 

A kerettanterv 3 órára, 36 hétre és évi 108 órára készült. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Természetes és nem természetes mozgásformák 

Órakeret 

10 óra  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Rendgyakorlatok, térbeli alakzatok kialakítása. 

A testnevelésóra szervezéséhez szükséges egyéb térformák, alakzatok. 

Mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Alakzatfelvételek járás és fu-

tás közben, a lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. Ellen-

vonulások járásban és futásban. Fejlődések és szakadozások ellenvonu-

lásban. 

Gimnasztika 

Természetes mozgásformák egyéni és társas gyakorlatok formájában, 

szerek, kézi szerek felhasználásával, játékos feladatokkal és versengé-

sekkel összekötve. Játékos és szabadgyakorlati alapformájú szabad-, tár-

sas- szer és kéziszer-gyakorlatok (pad-, bordásfal-, labda-, karika-, ug-

rókötél-, gumikötél stb.). Nyújtó-, lazító hatású, állóképességet fejlesztő 

816 ütemű, legalább 4 gyakorlatelemet tartalmazó szabadgyakorlatok 

és gyakorlatsorok. Bemelegítő és levezető gyakorlatok egyénileg, pár-

ban és társakkal végrehajtva, önálló tervezéssel is. Zenére végzett össze-

Matematika: számolás, 

térbeli tájékozódás, 

összehasonlítások. 

 

Természetismeret: tes-

tünk, életműködéseink. 

 

Vizuális kultúra: tárgy- 

és környezetkultúra, vi-

zuális kommunikáció. 



 

 

függő gimnasztikasor. Egyszerű légző és relaxációs gyakorlatok. A test-

tartás javítását szolgáló ízületi mozgékonyságot és a törzs erejét növelő 

gimnasztikai gyakorlatok. 

Képességfejlesztés 

Az alap állóképesség fejlesztése és a keringés fokozása és futás közben 

végzett feladatokkal. A kar- és a láb dinamikus erejének növelése kézi-

szer-gyakorlatokkal. A ritmusérzék, a kreativitás és a kinesztetikus dif-

ferenciáló képesség fejlesztése zenére végzett gyakorlatokkal. 

Játékok, versengések 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játé-

kok, eszközzel is. A testtudatot alakító, koordináció- és fittség fej-

lesztő szabályjátékok és feladatjátékok kreatív, kooperatív, vala-

mint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását, a gerinc izomegyensú-

lyának és a medence középállásának automatizálását biztosító eszközök-

kel is végezhető gyakorlatok. A láb statikai rendellenességei ellen ható 

gyakorlatok. Javasolt: A 10 testtájra vonatkozó gerinctorna gyakorlat-

anyagának felhasználása. Relaxációs alapgyakorlatok: (autogén tréning, 

progresszív relaxáció). Motoros, illetve fittségi tesztek végrehajtása. 

Követelmények: 

9. A mozdulatokat kevés technikai hibával végezze. A helyes táv és tér-

közt vegye fel. Törekedjen a biomechanikailag helyes testtartás kialakí-

tására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ellenvonulás, gerinc-izomegyensúly, funkcionális gyakorlat, edzettség, egész-

ségtudatos magatartás, autogén tréning, progresszív relaxáció, ellenjavallt 

gyakorlat, fizikai aktivitás, inaktivitás, intenzitás, terjedelem, időtartam, edz-

hetőség.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

30 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Kosárlabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: irányváltoztatás, cselezés; 

cselezés induláskor és futás közben. 

Labdás technikai gyakorlatok: Labdás ügyességi gyakorlatok 

(normálméretű labdával). Labdavezetés: Labdavezetés fél aktív, 

aktív védővel szemben játékos formában. Labdavezetés közben 

cselezés. Megállás, sarkazás, labdavezetésből kapott labdával 

változatos körülmények között. Megállás, sarkazás önpasszból 

és kapott labdával, meghatározott helyen és időben. Kosárra do-

bások: dobócsel, indulócsel után labdavezetés, fektetett dobás. 

Matematika: logika, va-

lószínűség-számítás, 

térbeli alakzatok, tájéko-

zódás. 

 

Vizuális kultúra: tárgy 

és környezetkultúra, vi-

zuális kommunikáció. 

 

Fizika: mozgások, ütkö-

zések, erő, energia. 

 



 

 

Lepattanó labda megszerzése után kosárra dobás. Fektetett do-

bás labdavezetésből, illetve kapott labdával ráfordulással. Kö-

zép távoli dobás helyből. Átadások, átvételek: Átadás külön-

böző irányba és távolságra, mozgás közben, kétkezes mellső át-

adással, pattintva is. Bejátszás befutó társnak. 
Taktikai gyakorlatok: 

Emberfogásos védekezés: labda nélküli és labdát birtokló támadó védése. 

Labdavezető játékos védése; védekezés a labdavezetést befejező és a még 

labdát vezető támadóval szemben.  

Játékelemek alkalmazása: 1:1 elleni játék, fél aktív és aktív védővel; lét-

számfölényes helyzet 2:1 elleni játék. Befutások. 1:1 elleni játékadogatóval. 

Létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés  

Kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző labda nélküli 

és labdás technikai elemek, játékelemek gyakorlásával. Koordinációs ké-

pességek fejlesztése labdás gyakorlatokkal: az idő, a pontosság, a feladat 

bonyolultsága és a mozgás összehangolásának kényszere okozta feltételek 

közötti feladat végrehajtásokkal. A komplex képességfejlesztéssel hozzájá-

rulás az edzettség és fittség szervi megalapozásához. A kognitív képességek 

fejlesztése (helyzetfelismerés, kreativitás, anticipáció stb.) az üres helyek, 

az előnyök felismerése, az ellenfél általi akadályoztatás kezelése, a célba 

találás, az összjátékban való részvétel eredményeként. 

Játékok, versengések 

A kosárlabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, 

valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és test-

nevelési játékok alkalmazásával. Kosárlabdázás labdavezetés 

nélkül, könnyített szabályokkal, a szabályok bővülő körének be-

építésével. Kosárra dobó versenyek. Részvétel az iskolai mini 

kosárlabda bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás-

nevelés elősegítése.   
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kosárlabdázás játékelemeinek szabályos, körültekintő 

végrehajtásával, valamint a játékszabályok betartásával, a sportszerűség 

szabályainak szem előtt tartásával. Sikeres tanulás biztosításával a kosár-

labdázás megszerettetése, hozzájárulás a fizikai rekreációs sportágválasz-

táshoz. 

Röplabdázás 

Labdás technikai gyakorlatok, a tanult játékelemek tökéletesí-

tése: Az alkar-, kosárérintés és alsó egyenes nyitás gyakorlása 

egyéni, páros és csoportos gyakorlatokban. 

Kosárérintés változatai: kosárérintés előre-hátra, alacsony és 

közepesen magasra elpattanó labdával. Kosárérintés célba, fölre 

tett karikába, kosárba, különböző magasságú zsinór felett. 

Taktikai gyakorlatok. Támadási alapformák. Helyezkedés táma-

dásnál. 

Képességfejlesztés 

Labdakezelési ügyesség komplex fejlesztése (reagáló képesség, 

gyorskoordináció, ritmusérzék, differenciális mozgásérzékelés, 

téri tájékozódás, és egyensúlyozás) a testrészek különböző felü-

Biológia-egészségtan: 

az emberi szervezet mű-

ködése, energianyerési 

folyamatok. 



 

 

leteivel történő érintésekkel egyénileg, párokban és csoportok-

ban. Az egyensúlyozó és téri tájékozódó képesség fejlesztése 

csoportokban végzett alapérintéseket tartalmazó gyakorlatok-

kal, fordulatok és helycserék végrehajtásával. 

Az erő-állóképesség fejlesztése az egyenes leütés és a sáncolás 

többszöri és folyamatos végrehajtásával. Mozdulatgyorsaság 

fejlesztése dobott labdák elérésére törekvéssel különböző kiin-

duló helyzetből.  

Játékok, versengések 

Az alapérintések tökéletesítése és a játékelemek eredményessé-

gének javítása testnevelési játékok, játékos feladatok alkalma-

zásával. 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, a 

tanult érintések beiktatásával. Versengések egyénileg és párok-

ban különböző érintésekkel. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A röplabdajáték szabadidőben, szabadtéren, strandon is játszható technikai 

készletének valamint egyszerűsített játékformáinak elsajátítása 

Kézilabdázás 

Labda nélküli technikai gyakorlatok: Alapmozgás, indulás, megállás, 

irányváltoztatások, cseles, megtévesztő mozgások, fordulatok labda 

nélkül. Lábmunka csiszolása. Indulócselek, le- és visszaforgások. Üt-

közések. Sáncolás helyben, mozgással talajon és felugrással. Résekre 

helyezkedés. Esések-tompítások. 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés nehezített körülmények között 

irány- és ritmusváltoztatásokkal. Önszöktetés. Labdás cselek: indulási-át-

adási lövő cselek. Átadások: test előtti átadások, oldalról és hátulról érkező 

labda elkapása.  

Kapura lövések: talajról különböző lendületszerzés után és beugrásból, 

passzív, fél aktív és aktív védővel szemben. Kapura lövések cselezés után. 

Kapusmunka: helyezkedés, támadás, ill. védekezés esetén. Feladatok gyors-

indítás esetén. Indítások megelőzése. Védés kézzel, lábbal. 7 méteres vé-

dése. 

Taktika: Egyéni taktika - betörések labda nélkül és labdával. A kapus átíve-

lése. Kitámadás, halászás, szerelés, elzárás. Csapatrész- és csapattaktika: 

1.1; 2:1; 2:2, 3:2, 3:3 elleni játék. Védekezés emberfogással, 6:0-s és 5:1-es 

területvédekezéssel. Üres helyre helyezkedés. Védőtől való elszakadás. 

Melléállásos elzárás. Gyors indítások. Lerohanásos támadás rendezetlen vé-

delem ellen. Ötletjáték. Támadásból védekezésbe való gyors visszahelyez-

kedés. 

Képességfejlesztés 

A kondicionális képességek fejlesztése a sportjátékra jellemző 

feladatokkal, gyakorlatokkal, a játékelemek intenzív gyakorlá-

sával; mérkőzések játszásával. A labdás koordináció kiemelt 

fejlesztése: az idő, a pontosság, a feladat bonyolultsága és a 

mozgás összehangolásának kényszere okozta feltételek közötti 

feladat végrehajtásokkal. A szervezet edzettségének növelése a 

szabadtéren különböző időjárási viszonyok között a játékele-

mek intenzív gyakorlásával és mérkőzések játszásával. A kon-

dicionális és koordinációs képességek fejlesztésével hozzájáru-

lás az edzettség és a fittség szervi megalapozásához.  



 

 

Játékok, versengések 

A kézilabdázás technikai, taktikai készletének tökéletesítése, 

valamint a játékelemek begyakorlása játékos feladatok és test-

nevelési játékok alkalmazásával. Célba dobó versenyek; kézi-

labdajáték a szabályok fokozatos bővítésével. Részvétel az is-

kolai bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés a kézilabdázás játékelemeinek szabályos és 

körültekintő végrehajtásával. A kézilabdázás megszerettetésé-

vel és a játéktudás bővítésével a fizikai rekreációra alkalmas 

sportok repertoárjának bővítése. A szervezet edzettségének nö-

velése a szabadtéren különböző időjárási viszonyok között vég-

zett játéktevékenységgel. 
Labdarúgás 
Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetések mindkét lábbal, külső és 

belső csüddel, különböző alakzatban. Labdahúzogatás, görgetés haladás 

közben, fordulatokkal. Átadások (passzolások), átvételek mindkét lábbal. 

Átadások laposan mozgás közben, ívelten növekvő távolságra, irányváltoz-

tatással. Átvételek ívelt labdával. Labdalevétel: talppal, belsővel, külső 

csüddel, combbal, mellel. Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Rúgá-

sok: belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgás-

ból, a futással megegyező irányból, oldalról és szemből érkező labdával, 

különböző irányból érkező labdával. Dekázás: haladással, irányváltoztatás-

sal. Dekázás csoportosan csak lábbal, csak fejjel. Fejelés: előre, oldalra, kü-

lönböző irányból érkező labdával. Fejelés felugrással. Cselezés: testcsel, 

labdavezetésből labda elhúzása oldalra, labdaátvétel testcsellel. Átadócsel, 

rúgócsel, rálépéssel, hátra húzással. Szerelés: alapszerelés- megelőző sze-

relés, labdaátvétel megakadályozása. Helyezkedés a támadó és a kapu közé, 

a labda elrúgása. Egyéb feladatok: partdobás szabályosan.  

Kapusmunka: guruló- és ívelt labda megfogása, kigurítás, kirúgás állított, 

lepattintott labdával, helyezkedés, erős lövés megfogása, lábbal védés, ki-

dobás. 

Taktikai gyakorlatok: Gyors támadásba felfejlődés és visszarendeződés. 

„Poszt” vagy „udvaros” gyakorlás. Helyezkedés. Emberfogás poszt szerint. 

Támadásban a védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés. Váltás vé-

delemben. A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadá-

sokkal. Egyből játék. 4:2 elleni játék. 

Képességfejlesztés 

A motoros képességek fejlesztése a labdarúgás technikai kész-

letének variálásával, intenzív, nehezített körülmények közötti 

nagyobb ismétlésszámban történő végrehajtásával. A komplex 

képességfejlesztést szolgálja a technikai elemek sajátos ritmu-

sának-dinamikájának kialakítása, valamint azok változatos, 

egyre bonyolultabb feltételek (idő, pontosság, összjátékkény-

szer, ellenféljelenlét stb.) mellett történő gyakorlása. A szerve-

zet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, külön-

böző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 

mérkőzések játszásával. 

Játékok, versengések 



 

 

A labdarúgás játékelemeinek elsajátítását és rögzítését segítő já-

tékos feladatok, testnevelési játékok. Cserefoci. Lábtenisz meg-

határozott szabályokkal. Vonal foci. Játék 1 kapura 2 labdával. 

2:1 elleni játék. 
Labdavezető, dekázó, célba rúgó és fejelő versenyek egyénileg és 

csoportosan. Kispályás labdarúgó mérkőzések. Részvétel az iskolai 

kispályás bajnokságban, a sportágválasztás és az utánpótlás nevelés 

elősegítése.  

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Baleset-megelőzés az évszakhoz, az időjáráshoz alkalmazkodó 

sportág-specifikus bemelegítés-gyakorlataival, és a technikai- takti-

kai játékelemek szabályos és sportszerű végrehajtásával. A labdarú-

gásban különösen igénybe vett izmok erősítésének és nyújtásának el-

vei és gyakorlatai a sérülések, károsodások prevenciója érdekében. A 

szervek-szervrendszerek működésének fejlesztése a szabadtéren, kü-

lönböző évszakokban és időjárási viszonyok között végzett sportág-

specifikus motoros cselekvésekkel. Az élményszerű játékkal és a sok-

oldalú játéktudással a fizikai rekreációra alkalmas sportok repertoár-

jának bővítése. 

Követelmények: 

Kézilabda 

9. Tudja a labdavezetési labdakezelési gyakorlatokat technikailag jól vég-

rehajtani. 

Kosárlabda 

9. Tudjon kosárra dobni feladathelyzetben. Tudja a lépésszabályt betartani. 

Tudjon emberfogásos védekezést alkalmazni. 

Labdarúgás 

9. Tudjon mozgó labdát megállítani, társhoz továbbítani és kapura lőni. 

Röplabda 

9. Tudja nyitásnál a labdát az ellenfél térfelére juttatni. Tudjon folyamato-

san adogatni alkar és kosárérintéssel. 

Kulcsfogalmak/ 

Fogalmak 

„Fél aktív”, aktív védő, dobócsel, indulócsel, önpassz, lepattanó labda, rá-

fordulás, befutás, páros lefutás, hármas-nyolcas, 1:1, 2:1, 3:2. elleni játék, 

létszámfölényes helyzet. Adogató, felső egyenes nyitás, egyenes leütés, fel-

adás, sáncolás, támadási alapformák, ütés-sáncolás fedezése, 1:1, 2:2 elleni 

játék. Ütközések, sáncolás, résekre helyezkedés, esés-tompítás, önszöktetés, 

átlövés, bevetődéses-bedőléses lövés, ejtés, betörés, gyorsindítás, kitáma-

dás, halászás, elzárás, lerohanás. Átadócsel, rúgócsel, labda toppolás, em-

berfogás, védőtől való elszakadás, üres helyre helyezkedés, egyből játék, 

partdobás, sportág specifikus bemelegítés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok  

Órakeret 

25 óra  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A korábban tanult rajtformák (álló- és térdelőrajt) gyakorlása. Térdelőrajt 

rajtgépről. Rajtversenyek állórajttal, térdelőrajttal 15-20 m-es távon. Repülő 

Ének-zene: ritmusgya-

korlatok, ritmusok. 

 



 

 

és fokozó futások. Gyorsfutások játékosan és versenyek alkalmazásával 

30-60 m-es távon. Iramfutás, tempófutás a táv fokozatos növelésével. Tartós 

futás a táv és az intenzitás növelésével. Futás feladatokkal, akadályokkal, át-

futás akadályok felett. Futóiskolai gyakorlatok.  

Szökdelések, ugrások 

Szökdelő és ugróiskolai gyakorlatok. Sorozat el- és felugrások. Helyből tá-

volugrás. Távolugrás guggoló. A nekifutás, az elugrás és a talajérés iskolá-

zása (elugró sávból). Magasugrás átlépő technikával. A nekifutás és a felug-

rás iskolázása.  

Dobások 

Dobóiskolai gyakorlatok. Dobások, lökések különböző kiinduló helyzetből 

tömött- és füles labdával, célba is. Kislabdahajítás helyből, nekifutással hár-

mas lépésritmusból. Kislabdahajítás célba. 

Képességfejlesztés  

Az ideg-izom kapcsolat fejlesztése futóiskolai gyakorlatokkal. A reak-

ció- és a vágtagyorsaság fejlesztése rajtokkal és vágtafutásokkal. Az 

idő- és tempóérzék fejlesztése iram- és tempófutásokkal. Gyorskoor-

dinációs képességek fejlesztése különböző sebességgel végzett futá-

sokkal. Az aerob állóképesség fejlesztése növekvő intenzitású tartós 

futással. Az ugrásokhoz szükséges gyorserő fejlesztése szökdelő és 

ugróiskolai gyakorlatokkal, valamint sorozat el- és felugrásokkal. A 

dobóerő és dobóügyesség fejlesztés tömött- és füles labdadobásokkal. 

Játékok, versengések 

Az atlétikai versenyszámok eredményes elsajátítását és az azokban el-

érhető teljesítmény fokozását elősegítő adekvát játékos feladatok és 

testnevelési játékok alkalmazása, versenyszerűen is. Az atlétikai ver-

senyszámokban lebonyolított versenyek. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 

Az atlétikai mozgások cselekvésmintáinak optimalizálása növeli a 

mindennapi cselekvések és feladathelyzetek biztonságos megoldását. 

Az életkori periódushoz igazodó arányos és harmonikus erőfejlesztés 

elősegíti az atlétikus versenyszámok eredményes elsajátítását és rög-

zíti a biomechanikailag helyes testtartást. A futások különböző formá-

inak és különböző terepen történő végzése cselekvésmintát szolgáltat-

nak a szabadidőben és különböző terepen végzett tartós futások, koco-

gások számára. Levezetés, a szervezet lecsillapítása. 

Követelmények: 

Futás 

9. Ismerje a rövid és hosszú távhoz szükséges futótechnikát. Ismerje 

meg a terhelhetőség ellenőrzését pulzusméréssel. Tudjon 60 m-en fiú 

9,0-9,5 lány 9,5-10,5 mp. Tudjon tartósfutásban fiú 2200m, lány 

1800m. 

Távolugrás 

9. Tudja a levegőben a jó talajra érkezés feltételeit megteremteni. Le-

gyen képes lépő technikával fiú 400cm, lány 350cm körüli ugrásra. 

Magasugrás 

9. Tudja a léc fölött történő átjutást durva formában végrehajtani. Le-

gyen képes az átlépő technika végrehajtására 5-7 lépés nekifutással. 

Dobások 

9. Legyen képes 5 lépéses dobóritmusban kislabdát hajítani. töreked-

jen a fokozatosan növekvő erőközlésre. 

Biológia-egészségtan: 

energianyerés, szénhid-

rátok, zsírok, állóképes-

ség, erő, gyorsaság. 

 

Informatika: táblázatok, 

grafikonok. 

 

Földrajz: térképisme-

ret. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Váltózóna, egykezes váltás, magasugrás guruló technikával, hármas-ötös 

lépésritmus, vetés, ideg-izom kapcsolat, reagáló-gyorsaság, vágtagyorsa-

ság, aktív és passzív mozgatórendszer, terhelési összetevő. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

25 óra 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Torna (talajtorna, szertorna) 

A talajtorna és legalább egy tornaszer választása kötelező. 

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok, támaszugrások: Támlázá-

sok előre, hátra, oldalra, mellső, hátsó fekvőtámaszban haladással 

is. Mellső és mély fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Akadá-

lyok leküzdése támaszfeladatokkal. Gurulóátfordulások előre, 

hátra, különböző kiinduló helyzetből különböző befejező hely-

zetbe. Gurulóátfordulások sorozatban. Fejállás különböző kiin-

duló helyzetből, különböző lábtartással és lábmozgással. Mellső 

mérlegállás. Fellendülés kézállásba bordásfalnál, segítséggel és 

segítség nélkül. Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre. 

Repülő-guruló átfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúknak). 

Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba megközelítően nyújtott 

testtel. Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lá-

nyoknak). Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk-

nak). Ugrószekrény széltében (lányoknak: 3 rész, fiúknak: 4 

rész): guggoló átugrás. Ugrószekrény hosszában (lányoknak: 3 

rész, fiúknak 4 rész): gurulóátfordulás a szekrényen talajról elug-

rással; felguggolás, leterpesztés. 

Függésgyakorlatok: Akadályok leküzdése függésfeladatokkal. 

Mászás kötélen/rúdon. Függeszkedési kísérletek bordásfalon fel-

felé és lefelé. Vándormászás. Függeszkedési kísérletek kötélen 

(fiúknak). Egyensúlyozó gyakorlatok: Magas gerendán, ferdén el-

helyezett padon: természetes és utánzó járások, futások, fordula-

tok. 1 m-es gerenda (lányoknak): Járások előre, hátra, oldalt kü-

lönböző kartartásokkal. Érintőjárás; hármas lépés. Járás guggo-

lásban. Mérlegállás. Függőleges repülés különböző kiinduló 

helyzetből.  

Képességfejlesztés 

Koordinációs képességek komplex fejlesztése talajgyakorlati és 

gyűrűn végezhető elemek kombinált végrehajtásával, valamint az 

ugrószekrény alkalmazásával (téri tájékozódó-mozgásátállítódás 

képesség, ritmusérzék). A statikus és dinamikus egyensúly-érzé-

kelés fejlesztése gerendán végezhető gyakorlatokkal, illetve azok 

variálásával. A váll, a kar és törzs erejének erősítése támaszhely-

zetben és függésben végzett gyakorlatokkal. Zenére, állásban és 

talajon saját testsúllyal végezhető gyakorlatok a főbb izomcso-

portok erősítése céljából (térdfeszítő, hajlító, csípőfeszítők,  

Fizika: az egyszerű gé-

pek működési törvény-

szerűségei, forgatónyo-

maték, egyensúly, re-

akcióerő, hatásidő; 

egyensúly, tömegkö-

zéppont. 

 

Biológia-egészségtan: 

egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Ének-zene: ritmus és 

tempó. 



 

 

hajlítók, törzsfeszítő, hajlító, könyökízület-feszítők, hajlítók). 

Erősítő és statikus nyújtó hatású gyakorlatok variálása. 

Játékok, versengések 

Célszerű testnevelési játékok a tornaszerek (gerenda, ugrószek-

rény, zsámolyok) felhasználásával is. 
Játékos feladatok, ugrókötéllel, kötélhajtással, hullámzó kör, hullámzó 

vonal. Összefüggő talajgyakorlat (fiúk-lányok), valamint gerendagya-

korlat (lányok) önálló összeállítása, bemutatása összekötő elemek fel-

használásával, a társak pontozásával. Tehetséggondozás a torna, az ae-

robik és ugrókötél sportágakban tehetségesekkel különböző versenye-

ken való részvétellel, tehetségirányítás a versenysportba. 

Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
Az egészséges testi fejlődés elősegítése a tornajellegű feladatmegoldá-

sokkal és az aerob munkavégzéssel. A test izmainak arányos fejlesz-

tése, a biomechanikailag helyes testtartás, a gerinc izomegyensúlyának 

elősegítése a különböző támaszban és függésben végzett gyakorlatok-

kal, az erő- és nyújtó gyakorlatok összhangjának megteremtésével. A 

tornajellegű feladatmegoldásokkal a cselekvésbiztonság növelése, át-

tételesen a mindennapok biztonságos cselekvéseinek elősegítése. 

Követelmények: 

Talaj 

9. Tudja és alkalmazza a torna munkavédelmi előírásait. Tudjon átfor-

dulásokat sorozatban végrehajtani. tudjon fellendülni kézállásba és 2 

mp-ig fejen állni. Merjen repülést igénylő gyakorlatokat végrehajtani. 

Korlát 

9. Tudjon előrehaladni és fordulatokat végrehajtani támaszban. Tudjon 

lendületből leugrani. 

Gerenda 

9. Tudjon járni, futni a gerendán. Fordulatokat biztosan hajtson végre. 

Támaszugrás 

9. Tudjon a dobbantóról erőteljesen elugrani. A repülés ívét legyen ké-

pes növelni. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Futólagos kézállás, repülő guruló átfordulás, csúsztatás, vetődés, guggoló át-

ugrás, vándormászás, homorított leugrás, aszimmetrikus koreográfia, ugró-

kötél-gyakorlat, statikus és dinamikus egyensúlyérzékelés, statikus nyújtás, 

szenzitív életkori szakasz. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Órakeret 

12 óra  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tantervben rögzített választás szerint legalább négy, az év-

szaknak megfelelő és a helyi személyi és tárgyi körülményekhez, fel-

tételekhez igazodó fizikai aktivitás: feladatok és játékok havon és jé-

gen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; 

Földrajz: időjárási is-

meretek, tájékozódás, 

térképhasználat. 



 

 

hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok 

különféle labdákkal; Egyéb szabadidős mozgásos tevékenységek.  

Egy – a helyi tantervben leírható – lehetséges választás mintáját képző 

négy aktivitás mozgásműveltségi anyaga: 
Korcsolyázás (az 7.-8. évfolyamos tudásanyag bővítése) 

Siklások: egy lábon kapaszkodással, majd önállóan; váltott lábbal, ellökéssel; 

guggolásokkal. 

A korcsolyázás technikai alapjai: elrugaszkodás, pihenés, támaszhelyzet. 

Rajtolás.  

Előrekorcsolyázás egyéni és páros gyakorlatokban: a jégpálya 

hosszában, keresztben, körben; szlalom korcsolyázás; jobb és bal 

lábon siklással; egymás tolásával. Előrekorcsolyázás, az optimá-

lis sebesség után váltott lábon siklások. Váltott lábon siklások, a 

lengő láb előre és hátra lendítésével. Előrekorcsolyázó gyakorla-

tok csoportokban.  

Hátrakorcsolyázás: lépegetéssel hátrafelé; állásban, guggolás-

ban; folyamatosan. Ívben korcsolyázás: tárgyak, társak megkerü-

lése lendületes korcsolyázással. Koszorúzás előre: szlalom kor-

csolyázás tárgyak, társak között; koszorúzás nyolcas alakzatban; 

koszorúzás kijelölt kör kerületén. Megállás. Hátrakorcsolyázás 

egyenes vonalon és körben. Íves korcsolyázás tárgyhoz közeli 

kanyarodással - versenyszerűen is. Koszorúzás hátra. Fordulatok 

jobbra, balra. 
 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorolható) 

Előkészítő gyakorlatok: a játékoknál felsorolt játékos gyakorlatok. 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú adogatás; 

tenyeres kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontraütés; fonák 

droppütés; tenyeres droppütés; fonák nyesett adogatás; tenyeres nyesett ado-

gatás; alapszervák. 

Floorball 

Képességfejlesztés 

A korcsolyázás alaptechnikai elmeinek gyakorlásával az alap állóképesség, 

a lokomotoros gyorsaság, az alsó végtag erejének, valamint a koordinációs 

képességek közül kiemelten az egyensúlyozó képesség fejlesztése.  

Az asztalitenisz játékhoz szükséges koordinációs képességek fejlesztése já-

tékos gyakorlatokkal, illetve az alapütések technikájának gyakorlásával. A 

láb és a kar gyorserejének fejlesztése, különös tekintettel az asztalitenisz 

sportág igényeire.  

Játékok, versengések  

Korcsolyázás: Játékos rajtolási és megállási gyakorlatok: rajto-

lás, megállás meghatározott vonal előtt és mögött. Ívben korcso-

lyázás tárgyak, társak megkerülésével. siklóversenyek, korcso-

lyaversenyek 30 és 60 méteren, időmérésre. Íves korcsolyázás 

tárgyhoz közeli kanyarodással, versenyszerűen. 
Asztalitenisz: Labdapattogtatás az ütő tenyeres, illetve fonák oldalán 

különböző testhelyzetben, állóhelyben és járás közben - ügyesebb és 

ügyetlenebb kézzel. Ütögetés a falra, illetve párokban - ügyetlenebb 

kézzel is. Játékos ütögetés, pattogtatás, egyensúlyozás állomásokon, 



 

 

mindkét kéz igénybevételével. Ütögetés az ütő tenyeres és fonák olda-

lát váltogatva. Szervák célba - versenyszerűen. Rövidített, illetve sza-

bályos játszmák. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés  

Szabadidőben, különböző évszakokban, egyénileg, csapatban, formális és in-

formális kertek között űzhető új testedzési formák megismerése, jártasság 

szintű elsajátítása. A szervezet edzettségének, ellenálló- és alkalmazkodó ké-

pességének fokozása a természeti és környezeti hatásokkal. Az egészséges 

életmóddal kapcsolatos tudásanyag bővítése, a környezettudatos magatartás 

formálása. Az új sportági mozgásformák megismerésével a motoros cselek-

vésbiztonság növelése, technikailag helyes elsajátításukkal a balesetek meg-

előzése. A technikai gyakorlatok káros kivitelezése következményeinek tu-

datosításával prevenciós ismeretek átadása. 

Követelmények: 

9. Legyen tisztában a természetben űzhető sportok balesetvédelmi és 

biztonsági szabályaival. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A választott aktivitásoknak megfelelő fogalmak. A közölt minta esetén: 

előre- és hátrakorcsolyázás, koszorú; tenyeres adogatás, tenyeres kontraütés, 

fonák adogatás, fonák kontraütés, fonák droppütés, tenyeres droppütés, fo-

nák nyesett adogatás, tenyeres nyesett adogatás, alapszerva, Nordic Wal-

king, diagonál lépés, Turul, egészségvédő hatás, rekreáció. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok 

Órakeret 

6 óra  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 
Önvédelem, önvédelmi fogások. 

Grundbirkózás 

Emelések és védésük. Mellső, hátsó és oldalemelések különböző fogásokkal 

(derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, karfelütéssel stb.). Grundbir-

kózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel.  

Dzsúdó 

Különböző eséstechnikák tompító felületének elsajátítása alacsony talaj kö-

zeli helyzetekben. Zuhanó esések előre, hátra, oldalra - különböző kiinduló 

helyzetekből (térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás, állás). Csúsz-

tatott esés jobbra és balra állásban majd oldalazó szökdeléssel. Társas ráve-

zető gyakorlatok (társ hátán történő ülésből, társ által kötéllel lábat meg-

húzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással). Zuhanó esések társ általi 

lökésből állásban és mozgásban.  

Földharc technikák: leszorítás technikák ismerete. Rézsútos/oldalsó/fej fe-

lőli/lovagló üléses leszorítás technikája. A leszorításokból történő szabadu-

lások ismerete. Mini küzdelmek befogott leszorítás technikákból történő sza-

badulás adott időn belül (pl. 25 mp). Mini földharc küzdelem leszorítás tech-

nikák befogására irányulóan. 

Állás küzdelem (dzsúdó). 

Képességfejlesztés 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok eredményes elsajátításához 

szükséges kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése ter-

mészetes mozgásformák és játékos, egyéni és páros képességfejlesztő 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: keleti kultúrák. 

 

Biológia-egészségtan: 

izmok, ízületek, anató-

miai ismeretek, testi és 

lelki harmónia. 



 

 

gyakorlatok alkalmazásával (mászások, kúszások, emelések-hordá-

sok, függeszkedések, húzások-tolások, kézi szerrel történő gyakorla-

tok). 
Játékok, versengések 

Az állás és földharc küzdelmet előkészítő páros küzdőjátékok. 

Földharcjátékok (szőnyegfelület esetén). Állásban végzett játé-

kok.  

Emeléseket előkészítő páros küzdőjátékok. Mögé kerülés, ki-

emelés páros játékos küzdőgyakorlatai. Állásküzdelmek azonos 

súlyú partnerekkel a grundbirkózás és a dzsúdó elsajátított ele-

meinek alkalmazásával. A tehetséges tanulók sportág specifikus 

tudásának növelése a diáksportban történő versenyeztetéshez és 

a sportegyesületbe történő irányításhoz. 
Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés 
A mindennapi cselekvésbiztonság növelése az eséstechnikák és tompítások 

elsajátításával. Viselkedésminták elsajátítása a veszélyes helyzetek és fenye-

getettség elkerülésére. 

Követelmények: 

9. Ismerje meg a küzdősportok legalapvetőbb gyakorlatait: esések, gu-

rulások, szabadulás fogásból (grundbirkózás, dzsúdó). 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
fojtásfogás, leszorítás 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Természetes és nem természetes mozgásformák  

Gyakorlottság a célszerű óraszervezés megvalósításában. 
Egyszerű relaxációs technikákról tájékozottság. 

Egyszerű gimnasztikai gyakorlatok önálló összefűzése és előadása zenére. 

Az erősítés és nyújtás néhány ellenjavallt gyakorlatának ismerete. 

Az összehangolt, feszes testtartás kritériumainak való megfelelésre kísérletek.  

A kamaszkori személyi higiénéről elemi tájékozottság. 

Az eddig elsajátított relaxációs technikák, és a képtudati, szimbolizációs 

folyamatok összekapcsolása. 
Sportjátékok 

Gazdagabb sportjáték technikai és taktikai készlet. 

Jártasság néhány taktikai formáció, helyzet megoldásában.  

A játékszabályok kibővített körének megértése és alkalmazása.  

A csapatjátékhoz szükséges együttműködés és kommunikáció fejlődése. 

A sportjátékokhoz tartozó test-test elleni küzdelem megtapasztalása és elfogadása.  

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a gondolatok, vé-

lemények szóban történő kifejezése.  

Sporttörténeti alapvető tájékozottság a labdajátékokban. 

Atlétika jellegű feladatok 

Az atlétikai cselekvésminták sokoldalú és célszerű alkalmazása. 

Futó-, ugró- és dobógyakorlatok képességeknek megfelelő végzése a tanult ver-

senyszabályoknak megfelelően. 

Mérhető fejlődés a képességekben és a sportági eredményekben. 

Az atlétikai alapmozgásokban mozgásmintához közelítő bemutatás, a lendület-

szerzések és a befejező mozgások összekapcsolása. 

A futás, a kocogás élettani jelentőségének ismerete. 

Torna jellegű feladatok 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának je-

lenléte a torna jellegű mozgásokban. 

Talajon, gerendán, valamint gyűrűn növekvő önállóság jeleinek felmuta-

tása a gyakorlásban, gyakorlat-összeállításban. 

A szekrény- és a támaszugrások bátor végrehajtása, a képességnek megfe-

lelő magasságon. 

Látható fejlődés az aerobikgyakorlatok kivitelében és a zenével összhang-

ban történő végrehajtása. 

Önkontroll, együttműködés és segítségnyújtás a torna jellegű gyakorlatok 

végrehajtásában. 
Alternatív környezetben űzhető sportok 

Az évszakoknak megfelelő rekreációs célú sportágakban és népi hagyományokra 

épülő sportolási formákban bővülő gyakorlási tapasztalat és fellelhető erősebb 

belső motiváció némelyik területén. 

Az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek kinyilvánítása.  

A természeti erők és a sport hasznos összekapcsolásának ismerete és az ezzel kap-

csolatos előnyök, rutinok területén jártasság. 

A környezettudatosság cselekedetekben való megjelenítése. 

A verbális és nem verbális kommunikáció fejlődése a testkultúra hagyományos és 

újszerű mozgásanyagainak elsajátításában.  

A szabadidőben végzett sportolás iránti pozitív beállítódás felmutatása. 

Önvédelmi és küzdőfeladatok  

A grundbirkózás alaptechnikájának, szabályainak gyakorlatban történő al-

kalmazása. 
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A különböző eséstechnikák, szabadulások, leszorítások és az önvédelmi 

gyakorlatainak kontrollált végrehajtása társsal. 

Állásküzdelemben jártasság. 

A fenyegetettségi szituációkra, segítségkérésre, menekülésre vonatkozó is-

meretek elsajátítása. 

A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása. 

A fájdalomtűrésben és az önfegyelemben érzékelhető fejlődés. 

 

 

 
 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁI ISMERETEK 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

 

7-8. ÉVFOLYAM 

 

A tananyaghoz kapcsolódó általános fejlesztési célok: 

 

Az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megala-

pozása. Ennek érdekében a tanulókat képessé kell tenni: 

 

- térben és időben való tájékozódásra (topográfia, kronológia), 

- szaknyelv elsajátítására, használatára (általános és a témához kapcsolódó fogalmak), 

- szöveges, képi, stb. források és adatok, ábrák elemzésére, összehasonlítására, következteté-

sek megfogalmazására, 

- önálló információgyűjtésre (tankönyvi források, segédeszközök, kézikönyvek, szakiroda-

lom, Internet, stb.), 

- szóbeli beszámoló készítésére (kommunikáció fejlesztése), 

- művészeti alkotások felismerésére, összehasonlítására, 

- a vallás szellemi, társadalmi gyökereinek megismerésére, 

- történelmi személyiségek, hősök, tudósok, művészek tetteinek, alkotásainak értékelése (kri-

tikai gondolkodás), 

- történelmi események előzményei, okai, következményeinek feltárására (eseményeket ala-

kító tényezők). 

 

 

7. ÉVFOLYAM 

 

Évi óraszám: 36. 
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 Témák Képességfejlesztés 

(fogalmak, személyek, topográfia, kronológia) 

 

AZ ÓKORI 

KELET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÓKORI 

HELLASZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezopotámia 

 

 

Egyiptom 

 

 

Egyiptomi Újbirodalom 

 

Óbabiloni Birodalom 

 

Palesztina 

 

 

 

Az Óperzsa Birodalom 

 

 

 

India 

 

 

 

Kína 

 

 

 

 

 

 

A görög mitológia 

 

 

A görög gyarmatosítás 

 

Az athéni társadalom és állam 

            felépítése  

 

Spárta 

 

 

 

A görög-perzsa háborúk 

 

 

 

A periklészi virágkor (gazdaság, 

            állam, társadalom) 

 

Görög művészetek 

 

 

 

 

 

A görög tudomány 

 

Ékírásos agyagtáblák 

A templomgazdaság felépítése 

 

Piramisok építése (Hérodotosz) 

Egyiptomi írások (Rosette-i kő) 

 

Tutanhamon (Ehnaton) fáraó 

 

Hammurapi törvénykönyve 

 

Mózes és Ábrahám története 

Mózes törvényei 

Ószövetség 

A bábeli torony 

Kürosz, I. Daeiosz 

Dáriusz kincse 

A perzsa hadsereg, terjeszkedés 

 

Vallások (brahmanizmus, buddhizmus) 

Kasztrendszer 

Manu törvényei 

 

Csin Si Huang-ti 

Dalok könyve 

Nagy fal 

Agyaghadsereg 

Vallások: Lao ce, Kung-fu-ce 

 

 

A görög hitvilág (Hésziodosz: Theogónia) 

 

Okai, hatásai 

 

Szolón, Kleiszthenész, Periklész, (összehasonlító 

ábraelemzés) 

 

A spártai társadalom, állam, és nevelés (Lükur-

gosz, Plutarchosz, Thuküdidész) 

Összehasonlítás Athénnel 

 

Hadsereg, taktika összehasonlítása 

Hérodotosz, Diodorosz, Thuküdidész 

        forrásai alapján 

 

Ábrák, adatok, korabeli források elemzése 

 

Lakás, öltözködés, életmód 

Szórakozás (színház, olimpiai játékok) 

(Rajzok, előadások, prezentációk készítése) 

Vázafestészet, szobrászat, építészet 

 

Hérakleitosz, Szókratész, Platón, Arisztotelész, 

Thuküdidész, Xenophon – forráselemzés 

 

Szobrászat, építészet, tudományok (az 
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AZ ÓKORI 

RÓMA 

 

 

 

 

III. Alexandrosz birodalma 

            (A hellenizmus) 

 

 

 

 

A római társadalom és állam a 

             királyság és a köztársa- 

             ság korában 

 

A plebejusok polgárjogi 

             küzdelmei 

 

Róma hódító háborúi és azok 

             hatása  

 

A köztársaság válsága 

Reformkísérletek. 

 

A Spartacus-felkelés 

 

 

Az egyeduralomhoz vezető út 

 

Julius Caesar 

 

 

Octavianus - Augustus 

 

 

Római hétköznapok, vallási élet 

 

 

 

 

 

Építészet 

 

 

 

A császárság első századai 

 

 

A válság százada: a dominatus 

               kialakulása,  

 

 

A kereszténység születése 

 

Jézus élete 

Az egyház kialakulása 

 

 

A római birodalom szétesése 

A népvándorlás 

 

          alkotások felismerése, történetük) 

 

 

 

 

Összehasonlító ábraelemezés 

 

 

 

Livius: A szenthegyi kivonulás 

XII táblás törvények 

 

Forráselemzés (Varro) 

 

 

Gracchusok, Marius, Drivius Drusus 

 

 

Okok 

Rabszolgasors (Appianos) 

 

Sulla (Plutarchosz) 

 

Személyisége, reformjai (jellemrajz 

            készítés 

 

Principátus rendszere (Cicero) 

Önéletrajz 

 

Források alapján leírás készítése 

Szerepjáték, 

Római „falfirkák” 

Martialis: Epigrammák 

Strabon, Seneca 

 

Jellegzetes római építmények 

            (felismerés) funkció, előfordu- 

            lás (pl. Pompeji, Pannónia) 

 

Híres, hírhedt császárok (Suetonius:  

            Caesarok élete) 

 

Caracalla, Diocletianus 

A dominatus rendszere 

A válság okai 

 

A zsidóság története (Ószövetség) 

 

Pál apostol 

Máté evangéliuma 

Constantinus, Theodosius 

 

Előzmények, okok és önálló ábrakészí- 

          tés. 
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8. ÉVFOLYAM 

 

Évi óraszám: 36. 

 

 Témák Képességfejlesztés 

(fogalmak, személyek, topográfia, kronoló-

gia) 

A KÖZÉP-

KOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Frank Birodalom 

 

 

A nyugati és keleti kereszténység 

 

 

 

 

Nyugat-Európa társadalma és gazdasága 

 

Róma örökösei: a Bizánci Birodalom és a 

Német-római Birodalom 

 

 

 

Az iszlám és az arab hódítás 

 

 

 

 

 

 

A középkori egyház és az uralkodói hata-

lom Európában 

 

 

 

Gazdasági fellendülés és a középkori vá-

rosok születése 

 

 

A rendiség kialakulása Angliában és Fran-

ciaországban 

 

 

 

 

Egyházi és világi kultúra a középkorban 

 

Korok, korstílusok 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz 

 

 

 

 

A közép- és kelet-európai régió államai 

 

 

Az Oszmán Birodalom kialakulása és ter-

jeszkedése 

Nagy Károly birodalmának felépítése 

Einhardt Nagy Károlyról írt krónikája 

 

Összehasonlítás megadott szempontok 

          szerint 

Nagy Szent Gergely pápa 

A szerzetesség 

 

11. századi hűbéri eskü 

Oklevelek a 9. századból 

 

A Közel-Kelet gazdasága 

Jusztiniánusz 

A birodalom felépítése 

A német aranybulla 

Választófejedelmek 

 

Források a Koránból 

Mohamed 

Az arab kultúra 

Topográfiai ismeretek (Mekka, Medi- 

         na, Bagdad, Damaszkusz, Cor- 

         doba, Poitiers 

 

Dictatus Papae 

Invesztitúraharcok, keresztes hadjára- 

         tok okai, eredményei (ábrák) 

Koldulórendek és lovagrendek 

 

A városok önkormányzata (ábra) 

Forrás:II. Frigyes német-római csá- 

         szár kiváltságleveléből. 

 

Domesday Book 

Magna Charta Libertatum 

IV. Fülöp oklevele (1302) 

Az angol és francia rendiség összeha- 

         sonlítása. 

 

Aquinói Szent Tamás 

Skolasztika 

Universitas 

Romanika 

Gótika 

Reneszánsz 

Stílusjegyek és előfordulásuk 

Topográfia, fogalmak (támív, támpil- 

           lér) 

 

Csehország, Lengyelország 
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A MAGYAR 

ŐSTÖRTÉ-

NET ÉS AZ 

ÁRPÁDOK 

KORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGYES-

HÁZI KI-RÁ-

LYOK KORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar nép eredete és vándorlása, a 

honfoglalás és a kalandozások kora 

 

 

 

 

Géza és Szent István 

 

 

 

Szent László és Könyves Kálmán 

 

II. András 

 

 

 

IV. Béla 

 

 

A társadalom és a gazdaság változásai a 

honfoglalástól a 13. század végéig. 

 

 

 

I. Károly reformjai  

 

 

I Lajos 

 

 

Luxemburgi Zsigmond 

Hunyadi János törökellenes harcai 

Hunyadi János kormányzósága 

A nándorfehérvári diadal 

 

Hunyadi Mátyás belpolitikája, hadserege, 

külpolitika 

 

 

Mátyás, a reneszánsz uralkodó 

 

 

 

 

A trónutódlás kérdése 

 

A középkori magyar művelődés – írásbeli-

ség, történetírás  

Történetírók 

 

 

 

 

 

 

Oktatás, egyetemek 

Huszitizmus 

Magyar vonatkozások 

 

Az Oszmán Birodalom felépítése 

II. Mohamed 

Magyar vonatkozások 

 

 

 

Mondák (Emese álma, Fehérló mon- 

           dája) 

Őstörténeti források elemzése (Gar- 

           dizi, Dzsajhani, Ibn Ruszta, 

           Bölcs Leó, stb.) 

Topográfia, kronológia 

 

Uralkodói portrék 

Állam- és egyházszervezés 

Forráselemzés: Szent István törvényei 

 

Törvények összehasonlítása 

 

Az Aranybulla elemzése  

1231-es Aranybulla 

Andreanum 

 

A tatárjárás a korabeli magyar forrá- 

         sokban: Rogerius: Siralmas ének 

 

Ábra és forráselemzések 

A kehidai oklevél 

A familiaritás 

IV. Béla, 1267. évi oklevél 

III. András törvényei 

 

Oklevelek 

Képes Krónika (részletek) elemzése 

 

1351. évi törvények (összehasonlítás 

      1222-es Aranybullával) 

 

Városi dekrétumok 1405 

Hunyadi jellemzése és topográfiai 

        ismeretek (térkép) 

A magyar rendek dekrétumai 

 

Szilágyi-féle cikkelyek 

Mátyás állama, jövedelmei 

Törökellenes és nyugati külpolitikája 

 

Corvinák, Antonio Bonfini, Galeotto 

       Marzio, Janus Pannonius, Vitéz János, 

Beatrix,  

Reneszánsz építkezések 

 

Nádori cikkelyek 

 

Geszták, legendák, krónikák 

A tihanyi apátság alapítólevele 

Halotti Beszéd 
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Építészet 

 

 

Híres emberek, hősök a magyar történe-

lemből 

 

 

 

 

 

 

 

Ómagyar Mária-siralom 

Anonymus 

Kézai Simon 

Kálti Márk 

Thuróczy János 

 

Magyar alapítású egyetemek 

 

Román, gótika, reneszánsz (tájékozó- 

       dás térben és időben) 

 

Hédervári Lőrinc 

Dugovics Titusz (a kitalált hős) 

Kapisztrán János  

Garai Miklós 

Cselekedetei, mozgatórugói. 

 

 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

 hat évfolyamos emelt óraszámú matematika osztály 

 

7-12. évfolyam 

 

Helyi tanterv 

 

Jogszabályi alap: 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 4. sz. melléklet 4.2.05.  

 
A hat évfolyamos gimnáziumok a nemzeti köznevelési törvény alapján a tehetséggondozás sajátos fel-

adatát látják el. Az iskolatípus egyesíti egymással az általános iskola felső tagozata befejező, 7–8. osz-

tályait és a négy évfolyamos gimnázium egészét. A történelem-tananyag elrendezése a hatosztályos 

gimnáziumokban lineáris rendszerű. A feldolgozás jellegét tekintve végig elemző, forrás- és tevékeny-

ségközpontú. 

A gimnáziumi történelemtanítás legfőbb célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és 

elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megalapozását szolgáló nevelő-oktató tevékenység bizto-

sítása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a tanulók személyiségének fejlesztésében, 

társadalmi szerepvállalásuk tudatosításában. 

Olyan alapvető normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a ma-

gyar történelem feldolgozásával; az európai demokratikus értékrend kialakítása az egyetemes történe-

lem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti tantárgyrészek révén is a történelemtanítás segíti a 

demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelést; az állampolgári feladatokra és a tudatos közéleti 

részvételre való felkészítést; az alapvető személyiségi és emberi jogok, valamint erkölcsi normák meg-

ismerését és tiszteletét; az egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képes-

ségek fejlesztését; valamint a szociális érzékenység kialakítását a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak 

megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle egyéb 

nemzetiség és etnikum együttműködésének az eredménye is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kiala-

kítani az eltérő kultúrák iránt a kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli ma-

gyarság és a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-

medencében együtt élő népekre; továbbá a tudatos környezetvédelemre, fenntarthatóságra nevelésre kell 

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

A kronologikus történelemtanítás lineáris rendszerű, bár az első harmada (7–8. évfolyam) épít az 

általános iskola 5-6. évfolyamain elsajátított tudáselemekre és kifejlesztett képességekre. A tananyag 
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ilyen jellegű elrendezését több tényező is indokolja. A 12–13. év markáns pedagógiai életkorhatár, mely-

től a tanulók gondolkodása eléri azt az elvonatkoztatási szintet, melyen megértik a komplexebb törté-

nelmi fogalmakat és mélyebb összefüggéseket. Ezzel a szerkezettel egyrészt el lehet kerülni a felesleges 

ismétlődéseket, másrészt biztosítani lehet a tehetséggondozás magasabb szintjét lehetővé tevő mélyebb 

feldolgozást is. 

A gimnáziumi történelemtanítás szintje a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, 

mely az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor a történelem élményszerű tanítá-

sára, közös feldolgozására kell törekedni, mely örömet jelent a diákok számára. El kell érni, hogy a 

tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen az ismeretek bővítésének igényére, az önálló tájékozó-

dási és tanulási módszerek elsajátítására, a problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. 

Az ismeretek elsajátításával azonos fontosságú a tanulói képességek fejlesztése, melyet kellően 

változatos tevékenységformák biztosításával lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is szükséges, 

hogy képessé váljanak a tanulók önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, velük kapcsolatban önálló 

vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a tanulói képességek különböző területeken történő azonos súlyú fejlesztése. 

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

való tájékozódás. El kell érmi, hogy a tanulók a fejlesztési területek révén rendelkezzenek a történelmi 

gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; birtokában legyenek az alapvető történelmi tények 

ismeretének; tudják használni a szaknyelvet jelentő történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismerete-

iket szóban és írásban egyaránt előadni. Ezek mellett el kell érni azt is, hogy tudják értelmezni a törté-

nelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, és legyenek képesek álláspontjukat érvekkel alátá-

masztva képviselni. 

A tantervi táblázatok fejlesztési követelmények oszlopában a Nat-ban rögzített négy fejlesztési 

feladattípusra lehet példákat találni. Az elvárás az, hogy egy kétéves ciklus során a megfelelő évfolya-

mokhoz kötött fejlesztési feladatok megvalósítását segítő adott tevékenységek mindegyike legalább 

egyszer megjelenjen. A szaktanár döntheti el, hogy melyik témánál mely fejlesztési feladatokat vagy 

tevékenységeket, milyen konkrét formában dolgozza fel. Így a tevékenység megnevezése után dőlt be-

tűvel írt zárójeles példák is csupán javasolt, tájékoztató jellegűek. Ugyancsak tájékoztató jellegű, csupán 

javasolt a táblázatok ismeretek rovatában dőlt betűvel jelölt ismétlődő és hosszmetszeti témák, valamint 

a kapcsolódási pontok és ajánlott anyagaik is. 

A történelemtanítás egyik kulcsfontosságú feladata a tanulók történelemszemléletének formá-

lása, ugyanakkor a pluralizmus alapelve jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző eltérő szem-

lélet tiszteletben tartása is elengedhetetlen. 

A társadalmi és állampolgári ismereteket a 7–10. évfolyamokon a történelmi tartalmak része-

ként kell megjeleníteni oly módon, hogy az egyes korszakok eseményei, jelenségei feldolgozásakor az 

ide kapcsolódó kulcsfogalmakat, fogalmakat folyamatosan bővíteni, mélyíteni szükséges. A 11–12. osz-

tály témakörei a társadalmi gyakorlatra összpontosító, szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek 

komplex módon próbálnak reagálni a diákokat közvetlenül érintő társadalmi jelenségekre. Problémafel-

vetésük 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 ösz-

szekapcsolásában. 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 ta-

nulmányaik utolsó szakaszában, a fiatalok találkozzanak e témakörökkel, és a felnőtt kor küszöbén alap-

vető ismereteket, valamint ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be 

egyrészt saját helyi közösségeik, másrészt az ország egészének életébe. 

A tematikai egységekhez rendelt nevelési-fejlesztési célok az iskolaszakaszok között egymásra 

épülnek, ezért az 5–6. évfolyamra megfogalmazottak a hat évfolyamos gimnáziumok közel első négy 

éveiben (7-10. évfolyamon) szintén elvárásként jelennek meg. (Ezt jelzi a tematikai egységeknél meg-

jelenő ”” jel.) 
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A tanulók értékelése 

Az egyéni értékelés különböző formái: 

– Önálló, produktív írásbeli munka (pl. problémamegoldó vagy elemző esszé írása, házi dolgozat, 

projektmunka, elektronikus anyag, portfolió) készítése. 

– Önálló szóbeli felelet (pl. tétel kifejtése, kiselőadás tartása). 

– Pár- és csoportmunkában való részvétel (pl. disputa, vetélkedő, szerepjáték). 

– Félévente legalább két témazáró feladatlap megírása. 

– Évenként egy összegző, rendszerző feladatlap és esszé megírása. 

A tanulók értékelésének főbb szempontjai: 

a) Aktivitás és részvétel a tanulói tevékenységek során. 

- A tanulói tevékenységek értékelésének szempontjai: 

Aktívan, rendszeresen érdeklődően vesz-e részt a tanórán, önként osztja-e meg tudását? 

A történelmi ismereteken nyugvó, koherens tudásról ad-e számot a tanulói tevékenysé-

gek során? 

Feltár-e összefüggéseket, levon-e következtetéseket ismeretei alapján? 

Felvet-e lényegi kérdéseket? 

Hozzászólásai szakszerűek-e? 

Hozzászólásai tartalmaznak-e hozzáadott értéket? 

 

b) Szóbeli és írásbeli feleletek, beszámolók esetében az összefüggő, követhető, logikus gondolat-

menetre és árnyalt fogalmazásra való törekvés. 

– A szóbeli és írásbeli feleletek értékelésének szempontjai: 

Képes-e önállóan felépíteni feleletét?  

Képes-e kérdéseket, releváns megállapításokat, következtetéseket megfogalmazni?  

Képes-e az általános és adott korszakhoz kapcsolódó történelmi fogalmakat szaksze-

rűen és helyesen használni? 

Képes-e a történelmi eseményeket, jelenségeket, folyamatokat, személyeket időben és 

térben elhelyezni,  

Képes-e a történelmi térképen tájékozódni?  

c) Egyéni és csoportos képességfejlesztő feladatok (pl. szöveges forrás-, kép-, film-, ábra-, grafi-

kon-, diagramelemzés) megoldása. 

- A feladatmegoldás értékelésének szempontjai 

Képes-e a feladatokat megérteni? 

Képes-e a feladatmegoldáshoz szükséges ismereteket megfelelően összegyűjteni, ren-

dezni, elemezni, következtetéseket megfogalmazni? 

Képes-e a megoldásokat érthetően, világosan megfogalmazni, megosztani? 

Rendezett-e munkájának összképe? 

d) Évente egy projekt (pl. tablók, házi dolgozatok, színielőadások, kiadványok, makettek, filmek, 

egyéb digitális anyagok) egyéni vagy csoportos elkészítése. 

- A projektmunka értékelésének szempontjai 

Aktívan, önként és kezdeményezően vesz-e részt a projekt megvalósításában? 

Feladatait határidőre elvégzi-e? 

Képes-e érdemi problémafelvetésre? 

Elegendő és jó minőségű forrást gyűjtött-e? 

Logikusan rendszerezte-e a rendelkezésre álló forrásokat? 

Helyes megállapításokat tett-e, logikus válaszokat adott-e a felvetett kérdésekre? 

Prezentációja áttekinthető, jól felépített, logikus, nyelvileg helyes, szakszerű-e? 

 

e) Tanórán kívüli információszerzés, pl. kutató- és gyűjtőmunka produktumainak bemutatása, ta-

nulmányi kirándulásokról, múzeumlátogatásokról készült jegyzőkönyvek, élménybeszámolók 

tartása. 

- A tanórán kívüli információszerzés, kutató- és gyűjtőmunka értékelésének szempontjai: 
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Aktívan és motiváltan, önként vállalt-e kutató- és gyűjtőmunkát? 

Elegendő mennyiségű és jó minőségű szakirodalmat használt-e? 

Gyűjtőmunkáját megfelelően dokumentálta-e? 

 

f) A tantervben megfogalmazott követelmények alapján összeállított témazáró feladatlapok meg-

oldása 

- Az értékelés szempontjai: 

Rendelkezik-e a tantervben meghatározott ismeretekkel (fogalmak, nevek, kronológiai 

és topográfiai ismeretek, összefüggések)? 

Képes-e ismereteit alkalmazni problémamegoldó, komplex feladatok megoldása során? 

Képes-e tudását források felhasználásával tömören, szakszerűen, érthetően esszé formá-

jában közvetíteni? 

 

g) Az év végi továbbhaladás feltételei: 

a. minden témakörből (témakörönként 1-1) témazáró dolgozat megoldása 

b. aktivitás a tanórákon 

c. a témazáró dolgozatok és az egyéb értékelési módok alapján szerzett osztályzatok sú-

lyozott átlaga minimum 2,0  

A tanterv alkalmazása, szükséges speciális képesítések és tárgyi feltételek 

A társadalomismeretet és állampolgári ismereteket feldolgozó tananyagrészekhez ajánlott a megfelelő 

szakirányú pedagógus-továbbképzés elvégzése.  

Az iskolában már meglévő tanári és tanulói demonstrációs eszközök, pl. falitérképek, projektor, 

időszalag, történelmi tablók, forrásszemelvények beszerzése (kiegészítve – szükség szerint – saját ké-

szítésű eszközökkel, pl. memóriakártyák, táblajátékok); szaktantermek; iskolai könyvtár, pc, internet  

A tankönyvkiválasztás szempontjai: 

A tankönyv, amelyet kiválasztunk: 

a) a múltat a maga sokszínűségében, gazdag forrásanyagra támaszkodva, sokoldalúan és 

összefüggéseiben mutatja be, 

b) lehetőséget teremt a tanulói érintettség felkeltésére, az ismeretszerzés és tanulási képességek 

fejlesztésére, a problémaérzékenység, és az alternatívákban való gondolkodás kialakítására, a 

releváns összefüggések feltárására, az egyedi jelenségekből következő általánosításokra, az 

ellentmondások feltárására, megvitatására, valamint a szakszerű és árnyalt vélemények 

megfogalmazására, 

c) tematikája támogatja a tanulók időbeni tájékozódási képességének fejlesztését, 

d)  a feldolgozott időszak dokumentumai (szövegek, képek stb.) a megjelenített korszak fontos és 

jellemző vonásait tükrözik, 

e) a feldolgozandó ismeretforrások megértését, elemzését változatos és gondolkodtató kérdések, 

feladatok alkalmazásával segíti, 

f) a tanórai munka legfontosabb eszköze, ezért képei, ábrái, térképei, adatsorai ne csupán 

illusztratív szerepet töltsenek be: legyenek alkalmasak elemzésre, a tananyaghoz kapcsolódó 

irányított vagy önálló tanulói ismeretszerzésre, 

g) képeire, ábráira, térképeire kérdések, feladatok vonatkoznak. A tankönyvi térképek egy-egy 

lényeges dolgot hangsúlyoznak, a térképvázlatok jól áttekinthetők! 

h) jól tagolt, mert ez a taníthatóság-tanulhatóság feltétele. A nagy fejezetek és a leckék arányosak 

– már a könyv tagolása kiemeli a tárgyalt korszak sajátosságait. Elkülönülnek a különböző 

didaktikai funkciójú szövegrészek (pl. törzsanyag, kiegészítő anyag, források, kérdések, 

feladatok).  

i) szövegeiben a tanulást különféle kiemelések segítik. A túlzott tagoltság és sok kiemelés azonban 

már nehezíti a tanulást. Előnyös, ha a leckéket egyszerű vázlatok és összegző kérdések zárják. 

A nagy fejezeteket is összefoglalások zárják.  

j) nyelvezete érthető, olvasmányos a tanulók számára, elegendő lehetőséget biztosít a tanulói 

tevékenységekre, a képességfejlesztésre (kérdések, feladatok). Ösztönzi az önálló tanulói 

ismeretszerzés tankönyvön belüli (ebben fontos szerepet tölthet be a tankönyv végi fogalomtár, 

névtár és az időrendi táblázat) és tankönyvön kívüli formáit.  
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A kiegyensúlyozott oktató-nevelő munkát segítheti, ha olyan tankönyvsorozatot választunk, amelynek 

kötetei azonos didaktikai felépítésűek. A tankönyv képekkel, érdekes esetleírásokkal, feladatokkal ösz-

tönözze vitára, állásfoglalásra a tanulókat. 

 

 

Taneszközök:  

Az NTK interaktív tankönyvei (NTK-player és flipbookkok) és interaktív tananyagai tanórai használatra 

Az NTK feladatgyűjteményei és munkafüzetei 

Középiskolai történelmi atlasz 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

Óraterv a kerettantervekhez, 7–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek heti óraszáma 
2 2 2 2 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek éves óraszáma 
72 72 72 72 108 128 

 

 

7–8. évfolyam 

 

Az évfolyamok által meghatározott életkori szinten már lehetőség van a múlt valóságát a koráb-

binál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb törté-

nelmi összefüggésekbe ágyazva bemutatni. A tanulók már elvont fogalmi gondolkodásra is képessé vál-

nak. A képzés tehetséggondozó jellegéből következően a történelemtanítás már az alsóbb évfolyamokon 

is nem csupán a múltat megjelenítő jellegű, hanem jobban közelít az elemző irányába. Mindez nem 

jelenti azonban azt, hogy képszerűség elvét és igényét teljességgel el kellene hagyni, de mindenképpen 

törekedni kell arra, hogy a tanulók a történelem megismerésének és elemzésének alapvető módszereit is 

elsajátítsák. Ebben a képzési szakaszban kiemelt szerepet kap a magyar középkor bemutatásán keresztül 

a hazafiság erősítése, mely a magyar középkor történetén keresztül jól fejleszthető. További fontos cél 

a történelmi ismeretek önálló elsajátítása képességének mind magasabb szintre emelése. 

 

7. évfolyam 

Tematikai egységek óraszámai: 

Tematikai egység címe Órakeret 

Az őskor és az ókori Kelet 18  

Az ókori Hellász 24  

Az ókori Róma 26  

Ismétlés, összefoglalás 4  

 

Órabeosztás 

 

Cím Óraszám 
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Az őskor és az ókori Kelet 18  

A történelem forrásai. 2 

Az őskőkor világa. 1 

Az újkőkor változásai (gazdaság, életmód, vallás). 1 

Az ókori folyamvölgyi civilizációk. 

A földrajzi környezet 

4 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak. 

Birodalmak. 

3 

Vallás az ókori Keleten. 

A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók. 

1 

Az ókori Kelet kulturális öröksége. Az írásbeliség kezdetei. 

Vallások szellemi, társadalmi gyökerei és hatásai. 

2 

Elmélyítésre és forráselemzésre tartalékolt órák 2 

Összefoglalás 1 

Témazáró dolgozat vagy beszámoló 1 

Az ókori Hellász 24  

A polisz kialakulása. A földrajzi környezet. 2 

A görög gyarmatosítás és hatásai. 2 

Az athéni demokrácia kialakulása. A hatalommegosztás formái, szintjei. 3 

Spárta. Kisebbség, többség. 2 

A görög-perzsa háborúk. 2 

A demokrácia működése Athénban. Államformák, államszervezet.  3 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak. 2 

Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköznapok. 2 

Forráselemzésre és elmélyítésre tartalékolt órák 1 

Önálló tanulói munka bemutatása, értékelése 1 

Összefoglalás 2 

Témazáró dolgozat vagy beszámoló 2 

Az ókori Róma 26  

A királyok kora Rómában. 1 

A korai köztársaság időszaka. 1 

Társadalmi és politikai küzdelmek a köztársaságkori Rómában.  2 

A hódító Róma. 2 

A hódítások társadalmi, gazdasági és politikai hatásai. 1 

A római köztársaság válságának időszaka: reformok, reformkísérletek, egyeduralmi tö-

rekvések. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

2 

Korai császárkor, a principatus politikai rendszere. 

Államformák, államszervezet. 

2 

A Római Birodalom gazdasága. 1 

A kereszténység kialakulása és legfontosabb tanai. 

A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók. 

2 

A kereszténység és a Római Birodalom viszonya, az egyházszervezet kialakulása.  

Vallások szellemi, társadalmi gyökerei. 

1 

A Római Birodalom válsága  

és a Nyugatrómai Birodalom bukása. 

1 

Pannónia provincia. 1 

A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog. 2 

Életmód és mindennapok a Római Birodalomban. 1 

Önálló tanulói munka bemutatása, értékelése 1 

Összefoglalás 2 

Témazáró dolgozat vagy beszámoló 2 

Könyvtári óra 1 
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Múzeumi óra 1 

Év végi ismétlés, rendszerezés 2  

Tematikus ismétlés 2  

Államok és birodalmak 1 

Vallások 1 

Összesen 72 

 

Tematikai egy-

ség 
Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 18  

Előzetes tudás 
Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. Ókori keleti örökségünk (időszá-

mítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, építmények). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok módszereit 

és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel a történelmi for-

rások sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem korai időszakára 

vonatkozó eltérő tudományos megközelítések alapvetően a forrásanyag hiányos-

ságából fakadnak. Felismeri, hogy a közösségek vallási törvényekkel, szokások-

kal, szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges 

feltételeit. 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves ösz-

szefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó munka során állan-

dóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, hogy a közösség teremti 

meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, s maga kor-

mányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s fordítva, a kormányzás is hat a 

társadalomra. A források önmagukban nem adnak válaszokat a kérdéseinkre. 

Elemzésre és a forrásokból kiolvasható információk megszólaltatására van szük-

ség ehhez. Felismeri a természeti adottságok meghatározó szerepét az első álla-

mok, birodalmak keletkezésében és felbomlásában. Megismeri az ókori keleti val-

lások szellemi, társadalmi gyökereit, megérti az emberi kultúra fejlődésére gya-

korolt hatásukat. Belátja, hogy a társadalom az ókori Keleten tagolt, melyben az 

engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fon-

tos. 

Képes ismereteket meríteni különböző információforrásokból, és azokat rendsze-

rezni. Képes időmeghatározásra történelmi időszakokhoz kapcsolódva és konkrét 

eseményekhez kapcsolódva egyaránt. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A történelem forrásai. 

 

Az őskőkor világa. 

 

Az újkőkor változásai 

(gazdaság, életmód, val-

lás). 

 

Az ókori folyamvölgyi ci-

vilizációk. 

A földrajzi környezet 

 

A Közel-Keletet egyesítő 

birodalmak. 

Birodalmak. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi magatartás-típu-

sok, élethelyzetek megfigyelése kü-

lönböző források alapján. (Pl. a zsák-

mányoló és a termelő életmód össze-

hasonlítása.) 

– Írott forrásból szerzett információk 

rendszerezése. (Pl. Hammurapi tör-

vényeinek elemzése megadott szem-

pontok alapján.) 

– Önálló internetes információgyűjtés. 

(Pl. a buddhizmus jellemzői.) 

 

 

Kritikai gondolkodás: 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bibliai történetek, dokumen-

tumtípusok, írás- és könyvtár-

történet. Az írás kialakulása, 

az írásjelek. 

 

Matematika: 

Lineáris időfogalom, időtar-

tam, időpont, negatív számok, 

kör. 

 

Biológia-egészségtan: 

A homo sapiens az egységes 

faj, fajok kihalása és megjele-

nése. 
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Vallás az ókori Keleten. 

A világvallások alapvető 

tanításai, vallásalapítók, 

vallásújítók. 

 

Az ókori Kelet kulturális 

öröksége. Az írásbeliség 

kezdetei. 

Vallások szellemi, társa-

dalmi gyökerei és hatásai. 

– Érvek gyűjtése vitatott történelmi 

kérdésben saját vélemény alátámasz-

tására. (Pl. az egyiptomi piramisépí-

téshez kapcsolódó elképzelések.) 

 

Kommunikáció: 

– Ábra elemzése. (Pl. Egyiptom társa-

dalmát vagy a sumer templomgazda-

ságot bemutató ábra elemzése.) 

– Szóbeli beszámoló gyűjtő-, illetve 

kutatómunkával szerzett ismeretek 

alapján. (Pl. az ókori keleti civilizá-

ciók jellegzetes tárgyi emlékeinek és 

kulturális örökségének feldolgozása.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Tanult események topográfiai helyé-

nek megmutatása térképen (pl. Nílus, 

Jeruzsálem, Egyiptom). 

Vizuális kultúra: 

A gízai piramisegyüttes. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: 

A kommunikáció történetének 

alapfordulatai: írás.  

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmények, történelmi 

forrás, tények és bizonyítékok. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági kapcsolatok, 

kereskedelem, város, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, biroda-

lom, 

vallás, monoteizmus/egyistenhit, politeizmus/többistenhit, kultúra.  

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, mágia, zsák-

mányoló életmód, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntö-

zéses földművelés, piramis, múmia, fáraó, hieroglifa, ékírás, hangjelölő írás, Bib-

lia, Ószövetség, buddhizmus, brahmanizmus, konfucianizmus, taoizmus. 

 

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

Buddha, Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Tigris, Eufrátesz, Egyiptom, Ní-

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

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

államok kialakulása, az Egyiptomi Birodalom egyesítése), Kr. e. XVIII. sz. (Ham-

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

babiloni fogság). 
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Taneszközök 

Képek különböző típusú forrásokról 

Tankönyv 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Interaktív tananyag 

Fogalomtár 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Időszalag 

Falitérkép, DVD-k az ókori Keletről: régészeti feltárásokról, a kultúra emlékeiről 

 

 

Tematikai egy-

ség 
Az ókori Hellász Órakeret 24  

Előzetes tudás Görög istenek, hősök, tudósok, művészek és az olimpia. A görög-perzsa háborúk. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

 A tanuló képes jellemezni a különböző államformákat (királyság, köztársaság) 

és a hatalomgyakorlás eltérő formáit (demokrácia, diktatúra). Megismeri az ókori 

demokrácia alapelveit, vázlatosan összehasonlítja a modern demokrácia alapelve-

ivel. Áttekinti a háborúk – történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi 

– okait, különválasztva az ürügyektől. 

Azonosítja a háborúk egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. Elfogadja a 

közügyekben való részvétel fontosságát. Belátja a humánum, a szépség és jóság 

antik eszméje megbecsülésének és a művészi értékek megóvásának szükségessé-

gét. 

Felismeri, hogy túlnépesedő területekről általában a népesség kiáramlásra kerül 

sor. Érzékeli, hogy a gazdaságilag fejletlen és fejlett területek közötti kereskede-

lem meglehetősen élénk lehet: nyersanyagokat, élelmiszereket ad az egyik oldal, 

míg iparcikkeket a másik. Átlátja, hogy európai civilizáció gyökerei az antikvitás-

ból erednek. 

Képes az európai civilizáció gyökereinek feltárására, az ókori demokrácia alapel-

veinek vázlatos összehasonlítására a modern demokrácia alapelveivel. Képes a 

szerzett információk rendezésére és értelmezésére, kiselőadás tartására. Képes kü-

lönböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására. 

Témák Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

A görög gyarmatosítás és 

hatásai. 

 

Az athéni demokrácia ki-

alakulása. 

A hatalommegosztás for-

mái, szintjei. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög-perzsa háborúk. 

 

A demokrácia működése 

Athénban. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Történelmi atlasz használata. 

(Pl. a görög-perzsa háborúk 

tanulmányozásához.) 

– Vizuális rendezők készítése, 

tanulmányozása. (Pl. az 

athéni és a spártai államszer-

vezet megjelenítése ábrán.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Adott történetben valós és 

fiktív elemek megkülönböz-

tetése. (Pl. Plutarkhosz élet-

rajzainak elemzése.) 

– Az emberi cselekvés és an-

nak következménye közti 

kapcsolat felismerése (pl. 

Themisztoklész példáján). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Mitológiai történetek, kulturált 

könyvtárhasználat. 

 

Matematika:  

Pitagorasz, Eukleidész.  

 

 

Fizika: 

Az atom fogalmának átalakulásai. 

 

Földrajz: 

A Balkán-félsziget földrajzi adottsá-

gai. 

 

Vizuális kultúra: 
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Államformák, államszer-

vezet.  

 

Nagy Sándor birodalma 

és a hellenizmus. 

Birodalmak. 

 

Az ókori görög hitvilág, 

művészet, tudomány és 

hétköznapok. 

 

Kommunikáció: 

– Beszámoló, kiselőadás tar-

tása (pl. a görög művészetek 

témájában). 

– Rajzos vázlat (pl. gondolat-

térkép készítése a görög 

gyarmatosítás hatásairól). 

 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Események, jelenségek, tár-

gyak időrendbe állítása. (Pl. a 

görög történelemről komplex 

kronológiai táblázat készí-

tése.) 

– A gyorsan és lassan lezajló 

változások megkülönbözte-

tése. (Pl. a hellenizmusban a 

görög és keleti jellemzők egy-

másra hatása.) 

Görög műalkotások (pl. athéni Akro-

polisz). 

 

Dráma és tánc: 

Az ókori színház és a dráma. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, népesedés, népességrobbanás, migráció, élet-

mód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági kapcsolatok, 

gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, köztár-

saság, demokrácia, polgárjog, birodalom, szuverenitás,  

politeizmus, kultúra. 
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Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: polisz, mitológia, olimpia, arisztokrácia, démosz, hoplita, türannisz, 

népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, Akropolisz, 

katonaállam, helóta, filozófia, hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leónidasz, The-

misztoklész, Periklész, Pheidiasz, Hérodotosz, Platón, Arisztotelész, Nagy Sán-

dor, legfontosabb görög istenek. 

Topográfia: Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, 

Thermopülai-szoros, Szalamisz, Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. 594 (Szolón 

reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr. e. 490 (a marathóni csata), 

Kr. e. 480 (a thermopülai csata, a szalamiszi ütközet) Kr.e. V. század közepe (Pe-

riklész kora, Athén fénykora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása), Kr. e. 

31 (a hellenizmus időszakának vége). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Interaktív tananyag 

Fogalomtár 

Időszalag 

Falitérkép, DVD-k pl. az antik mitológiát, antik görög drámákat feldolgozó fil-

mek, útifilmek pl. Athénról, Krétáról, Mükénéről, Olümpiáról 

Fényképek a jellegzetes görög tájakról 

Képek az antik görög kultúra emlékeiről: görög templomok,  

vázák képei 
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Tematikai egység Az ókori Róma  Órakeret 26  

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómá-

ban. Újszövetségi történetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 

szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági 

élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. Megismeri a biro-

dalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a kormányzati hatalom sok-

féle tényezőn nyugodhat: anyagi tényezők – tulajdon, jövedelem; politikai 

tényezők – legitimáció, jogok, jogkörök; társadalmi tényezők - társadalmi 

támogatottság; kulturális tényezők – ideológia; egyéb tényezők – erőszak. 

Látja, hogy a kormányzati hatalom általában egyének és testületek között 

oszlik meg. Megérti, hogy a gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja 

lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának, de a politikai 

befolyás is gazdasági hatalomhoz juttathat embereket. 

Érzékeli a zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának 

és egyházzá szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, valamint 

felismeri annak civilizációformáló szerepét. 

Belátja, hogy az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer 

és államszervezet jellemezte. Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a ró-

mai kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai civilizá-

cióra gyakorolt hatását. 

Képes források megbízhatóságára vonatkozó kérdések megfogalmazására, 

valamint feltevéseket megfogalmazni, közben vitában tárgyilagosan ér-

velni. Képes történelmi témákat vizuálisan ábrázolni (folyamatábra, diag-

ram, vizuális rendező stb.). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A királyok kora Rómában. 

 

A korai köztársaság időszaka. 

 

 

Társadalmi és politikai küz-

delmek a köztársaságkori Ró-

mában.  

 

A hódító Róma. 

 

A hódítások társadalmi, gaz-

dasági és politikai hatásai. 

 

A római köztársaság válságá-

nak időszaka: reformok, re-

formkísérletek, egyeduralmi 

törekvések. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés tárgyak, épületek 

megfigyeléséből. (Pl. római kori 

tárgyi emlék megtekintése.) 

– Segédkönyvek, kézikönyvek, lexi-

konok használata (pl. a római had-

seregről készítendő kiselőadáshoz). 

– A tanultak felhasználása új feladat-

helyzetben. (Pl. a természeti viszo-

nyok hatása az államok kialakulá-

sára.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Történelmi problémák felismerése, 

tanulmányozása. (Pl. Miért üldöz-

ték a kereszténységet egyes római 

császárok?) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

Biblia, bibliai történetek,  

Shakespeare drámái 

kulturált könyvtárhaszná-

lat. 

 

 

Földrajz: 

Az Appennini-félsziget és 

a Földközi-tenger meden-

céjének földrajzi adottsá-

gai. 

 

Vizuális kultúra: 

A római művészet (pl. ró-

mai Colosseum). 
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Korai császárkor, a principa-

tus politikai rendszere. 

Államformák, államszervezet. 

 

A Római Birodalom gazda-

sága. 

 

A kereszténység kialakulása 

és legfontosabb tanai. 

A világvallások alapvető taní-

tásai, vallásalapítók, vallá-

sújítók. 

 

A kereszténység és a Római 

Birodalom viszonya, az egy-

házszervezet kialakulása.  

Vallások szellemi, társadalmi 

gyökerei. 

 

A Római Birodalom válsága  

és a Nyugatrómai Birodalom 

bukása. 

 

Pannónia provincia. 

 

A római hitvilág, művészet, 

tudomány és a jog. 

 

Életmód és mindennapok a 

Római Birodalomban. 

– Adott történetben valós és fiktív 

elemek megkülönböztetése (pl. 

Róma alapításának mítosza). 

– Feltevések megfogalmazása a tör-

ténelmi személyiségek cselekede-

teinek, viselkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. Constantinus reform-

jai.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra készítése (pl. a ró-

mai köztársaság válságáról). 

– Fogalmazás írása történelmi-társa-

dalmi témáról (pl. egy római pol-

gár mindennapjairól). 

– Események dramatikus megjelení-

tése. (Pl. vita a senatusban Caesar 

korában.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Kronológiai adatok rendezése. (Pl. 

a római történelem eseményeinek 

időrendbe állítása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmények, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, népesedés, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági kapcsolatok, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi mérleg, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, birodalom, egyedura-

lom, királyság, köztársaság, császárság, önkényuralom, diktatúra, polgárjog, 

szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásszabadság, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, légió, pro-

vincia, senatori rend, lovagrend, rabszolga, polgárháború, triumvirátus, princi-

patus, limes, colonus, dominatus, diaszpóra, Újszövetség, apostol, egyház, püs-

pök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, Cornelius Scipio, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Ju-

lius Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Di-

ocletianus, Constantinus, Attila. 
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Topográfia: Appennini-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, 

Zama, Actium, Júdea, Betlehem, Pannónia, Konstantinápoly, Aquincum, Sopia-

nae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr.e. 510 (a köz-

társaság létrejötte), Kr. e. 494 (a patrícius-plebejus harcok kezdete, a néptri-

bunusi hivatal létrejötte), Kr. e. 367 (a Licinius–Sextius-féle földtörvény), Kr. e. 

264–146 (a pun háborúk időszaka), Kr. e. 202 (a zamai csata), Kr. e. 133 (Tibe-

rius Gracchus reformjai), Kr. e. 44 (Caesar halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), 

Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai zsi-

nat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a Nyugatrómai Birodalom bu-

kása). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Interaktív tananyag 

Fogalomtár 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: 

pl. az ókori Rómában játszódó játékfilmek, történelmi dokumentum-filmek az 

ókori Rómáról, ókori római személyiségeket felelevenítő filmek 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: 

Az ókori Róma rekonstrukciója, 

Ókori római személyiségek portréi 

Ókori római épületek pl. Colosseum 

a korai kereszténység Jézus-ábrázolásai 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a he-

tedik évfolyam 

végén 

Ismerje fel és fogadja el az ókori egyetemes kultúrkincs rendszerező megis-

merésével, az egyetemes emberi értékek tudatos vállalását, a családhoz, a 

lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás fontosságát. 

Ismerje fel a múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható 

és a háttérben meghúzódó összefüggéseit, és tudja azonosítani ezek erkölcsi-

etikai aspektusait. 

Ismerje fel a korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- 

és szokásmódját, a különböző államformák működési jellemzőit. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját (kialaku-

lás, virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését se-

gítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi tájékozódás 

és gondolkodás érdekében. 

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

közösségek érdekében végzett tevékenységek szempontjából értékeli. 

Tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről egy-egy 

történelmi személyiség kapcsán, tevékenységük bemutatása alapján. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján le-

het megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az álla-

mok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a tár-

sadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  
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Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, gazdasági, 

szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevő-

ket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszo-

nyok közötti összefüggéseket. 

Legyen képes történelmi-társadalmi, erkölcsi problémákat felismerni és 

megfogalmazni, többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeit fel-

tárni, feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedetei-

nek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes mindennapi élethelyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző 

szereplők szempontjából. Legyen képes feltevéseket megfogalmazni az 

egyes társadalmi-történelmi jelenségek, intézmények hátteréről, feltételeiről, 

okairól, érveket gyűjteni a feltevések mellett és ellen. A forráskritika alap-

elemei közül tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan. 

Legyen képes beszámolót, kiselőadást tartani szépirodalmi művekből, sajtó-

termékekből, rádió- és televízió-műsorokból. 

Legyen képes rajzos vázlatot készíteni, folyamatábrát, diagramot elemezni, 

fogalmazást írni történelmi-társadalmi és erkölcsi témáról. 

Legyen képes a történelmi események időmeghatározását konkrét kronoló-

giai adatokkal megadni, azokat kezdetleges szinten rendezni, kronológiai 

számításokat végezni, a tanultakat elhelyezni az időben, a korszakokon belül, 

kronológiai számításokat végezni. 

Legyen képes az egyes korszakokat jellegzetességeik alapján megragadni és 

összehasonlítani, valamint a gyorsan és lassan lezajló változásokat megkü-

lönböztetni. 

Legyen képes helyeket megkeresni a térképen, távolságot becsülni és számí-

tani, eseményeket és jelenségeket leolvasni a történelmi térképekről. A ki-

emelt eseményeket és jelenségeket tudja elhelyezni vaktérképen. 
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8. évfolyam 
 

Tematikai egységek óraszámai: 

Tematikai egység címe Órakeret 

A középkor 24  

A magyar őstörténet és az Árpádok kora 23  

Magyarország története a vegyesházi királyok korában 23  

Év végi ismétlés, rendszerezés 2  

 

Órabeosztás 

Cím Óraszám 

A középkor 24  

Nyugat–Európa államai és birodalmai a kora középkorban. 

Birodalmak. 

2 

Nyugat–Európa gazdasága és társadalma. 

Erőforrások és termelési kultúrák.  

1 

A Bizánci Birodalom. 1 

A kereszténység a kora középkorban, az egyházszakadás. 2 

Az iszlám kialakulása és jellemzői. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai. 

1 

Az arab birodalom kialakulása és az arab kultúra. 1 

A pápaság és a császárság küzdelme. 1 

A keresztes hadjáratok. 1 

A középkori város. 

Falvak és városok. 

1 

A céhes ipar és a kereskedelem. 1 

A rendiség kialakulása és jellemzői. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

1 

Válság és fellendülés Nyugat–Európában a XIV–XV. században. 1 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

1 

Közép- és Kelet-Európa története a középkorban. 

Felzárkózás, lemaradás. 

1 

Az Oszmán (Török) Birodalom felemelkedése és jellemzői. 1 

Művelődés és kultúra a középkorban. 

Korok, korstílusok. 

1 

A középkori élet. 

Hétköznapok és ünnepek. 

1 

Önálló tanulói munka bemutatása, értékelése 1 

Összefoglalás 2 

Témazáró dolgozat vagy beszámoló 2 
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A magyar őstörténet és az Árpádok kora 23 

A magyarság eredete. 

A magyarság vándorlása. 

1 

A honfoglalás. 1 

A kalandozások kora. A X. század politikai, társadalmi és gazdasági viszonyai. 1 

Az államalapítás első lépései Géza fejedelem uralkodása idején. 1 

A keresztény monarchia megalapítása I. (Szent) István uralkodása idején. 

Uralkodók, államférfiak. 

3 

A trónviszályok és a királyi hatalom megszilárdulása a XI. század folyamán. 2 

A hatalomgyakorlás és az államszervezet a XII. században. III. Béla és kora. 1 

II. András és az Aranybulla. 2 

IV. Béla és a tatárjárás. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

2 

A királyi hatalom meggyengülése, az utolsó Árpádok. 1 

Életmód, társadalom és gazdaság az Árpád-házi királyok idején. 

Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák.  

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció).  

1 

A magyar művelődés és kultúra emlékei az Árpád-korban. 1 

Önálló tanulói munka bemutatása, értékelése vagy: forráselemzés és a tan-

anyag elmélyítése 

2 

Összefoglalás 2 

Témazáró dolgozat vagy beszámoló 2 

Magyarország története a vegyes házi királyok korában 23 

A tartományúri hatalom felszámolása. 

A középkori magyar állam megerősödése I. Károly uralkodása idején. 

A természetformálás és átalakítás hatásai.  

2 

I. (Nagy) Lajos törvényalkotói tevékenysége és külpolitikája. 

Járványok. 

2 

Luxemburgi Zsigmond magyarországi uralkodása és külpolitikája. 2 

Hunyadi János törökellenes harcai és kormányzósága. 

Egyezmények, szövetségek.  

3 

Hunyadi Mátyás reformjai és külpolitikája. 

Mátyás, a reneszánsz uralkodó. 

3 

Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. században. 2 

A magyar művelődés és kultúra emlékei a XIV–XV. században. 

Korok, korstílusok 

2 

Önálló tanulói munka bemutatása, értékelése 2 

Elmélyítésre és forráselemzésre tartalékolt órák 3 

Összefoglalás 1 

Témazáró dolgozat vagy beszámoló 1 
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Év végi ismétlés, rendszerezés 2 

Tematikus ismétlés 4 

Korok, korstílusok, művészet, művelődés a középkorban 1 

Uralkodók, történelmi személyiségek a középkorban 1 

Összesen 72 

 

Tematikai egység A középkor Órakeret 24  

Előzetes tudás 

A zsidó-keresztény hagyomány és a kereszténység születése, tanításai és 

a korai egyházszervezet. A kereszténység története és jellemzői a kora 

középkorban. A népvándorlás és az antik civilizáció felbomlása. A Frank 

és a Bizánci Birodalom. Az iszlám vallás. Lovagi életmód, lovagi eré-

nyek. A középkori élet színterei és szereplői. 

A tematikai egy-

ség nevelési-fej-

lesztési céljai 

 A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban végbe-

menetnek olyan változások, amelyek csak később és hosszabb távon fejtik 

ki hatásukat jelentősen az emberek életviszonyaira és életmódjára. Nyo-

mon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a tör-

ténelem során. Meghatározó európai fejlődési mozgatórugókként értékeli 

az egyéni érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének megjele-

nését az egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzió-

ban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, 

megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációfor-

máló szerepét. 

Nyomon követi a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a 

történelem során. Kimutatja a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában. Felismeri a könyvnyomtatás kulturális és politikai 

szerepének, jelentőségét. 

Azonosítja a rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimu-

tatja a középkori város továbbélését a modern európai civilizációban, fel-

méri a városokat megillető közösségi szabadságjogok és önkormányzati-

ság értékét. Feltárja a középkori keresztény civilizáció örökségét és kimu-

tatja a középkori városi civilizáció továbbélését a modern európai civili-

zációban. Felismeri a termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló 

hatását. Különböző szempontok alapján összehasonlítja Európa eltérő 

gazdasági fejlődésű régióit. Tudja, hogy a népsűrűség eloszlásából egy 

területen sokféle következtetést le lehet vonni (pl. a gazdaság fejlettség-

ről, a városiasodás mértékéről, háborús pusztításokról). 

Képes írott és hallott szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket 

tömöríteni és átfogalmazni. Képes többféleképpen értelmezhető szövegek 

jelentésrétegeinek a feltárására. Képes történelmi helyzetek dramatizálá-

sára. 

 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nyugat–Európa államai és bi-

rodalmai a kora középkorban. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi magatartástípu-

sok, élethelyzetek megfigyelése 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 
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Nyugat–Európa gazdasága és 

társadalma. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák.  

 

A Bizánci Birodalom. 

 

A kereszténység a kora kö-

zépkorban, az egyházszaka-

dás. 

 

Az iszlám kialakulása és jel-

lemzői. 

Vallások szellemi, társadalmi, 

politikai gyökerei és hatásai. 

 

Az arab birodalom kialaku-

lása és az arab kultúra. 

A pápaság és a császárság 

küzdelme. 

 

A keresztes hadjáratok. 

 

A középkori város. 

Falvak és városok. 

 

A céhes ipar és a kereskede-

lem. 

 

A rendiség kialakulása és jel-

lemzői. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

 

 

Válság és fellendülés Nyu-

gat–Európában a XIV–XV. 

században. 

 

Itália, a humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideoló-

giák. 

 
Közép- és Kelet-Európa törté-

nete a középkorban. 

Felzárkózás, lemaradás. 

különböző források alapján. (Pl. a 

kora középkori falu élete; céhes 

élet, lovagi életforma.) 

– Információk rendszerezése és ér-

telmezése. Vizuális rendezők ké-

szítése. (Pl. a hűbéri láncolat se-

matikus ábrája.) 

– Önálló információgyűjtés adott 

témához, rövid szöveges ismer-

tető készítése. (Pl. építészeti stílu-

sok jellemzői.) 

– A tanultak felhasználása új hely-

zetekben. (Pl. céhszabályzat ké-

szítése; a nagy pestis egy túlélőjé-

nek visszaemlékezése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Társadalmi-történelmi, erkölcsi 

problémák felismerése, önálló 

megfogalmazása. (Pl. miért osz-

tották fel Nagy Károly birodal-

mát? Zsidóság szerepe az európai 

városiasodásban, antijudaista tö-

rekvések az egyház részéről) 

– Feltevések megfogalmazása híres 

emberek, történelmi személyisé-

gek viselkedésének mozgatórugó-

iról és következményeiről (Pl. 

Mohamed tanításainak hatásai.) 

– A különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése egy-

egy történelmi jelenség kapcsán. 

(Pl. a nyugati és a keleti keresz-

ténység összehasonlítása.) 

 

 

 

Kommunikáció: 

– Események, történetek elbeszé-

lése élőszóban, illetve emlékezet-

ből. (Pl. a Pápai Állam létrejötte.) 

– Szóbeli beszámoló önálló gyűjtő-

, illetve kutatómunkával szerzett 

ismeretekből. (Pl. a bencés szer-

zetesek mindennapjai.) 

– Fogalmazás írása valamely törté-

nelmi-társadalmi és erkölcsi té-

máról. (Pl. Nagy Károly állam-

szervezete.) 

Könyvtárhasználat: 

könyv- és könyvtártör-

ténet. 

 

Erkölcstan: 

A világvallások ember-

képe és erkölcsi tanítá-

sai. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az emberi test anatómi-

ája, a vérkeringés, fertő-

zés, higiénia, járvány. 

 

Földrajz: 

Európa földrajzi adott-

ságai, az arab világ terü-

lete, éghajlat-módosító 

tényezők, világvallások. 

 

Vizuális kultúra: 

Bizánci művészet, roma-

nika (pl. jáki templom), 

gótika (pl. amiens-i szé-

kesegyház, Giotto), rene-

szánsz (pl. Leonardo da 

Vinci, Michelangelo 

Buonarroti, Raffaello 

Santi) jelentős alkotásai 

és alkotói. 

 

Ének-zene: 

A reneszánsz zene. 

 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: 

A kommunikáció törté-

netének alapfordulatai: 

nyomtatás. 

 

Informatika: 

Könyv- és könyvtártör-

ténet, az internet tudatos 

használata.  
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Az Oszmán (Török) Biroda-

lom felemelkedése és jellem-

zői. 

 

Művelődés és kultúra a kö-

zépkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

A középkori élet. 

Hétköznapok és ünnepek. 

– Saját vélemény megfogalmazása, 

tárgyilagos érvelés és mások véle-

ményének figyelembe vétele. (Pl. 

vita a keresztes hadjáratok okai-

ról.) 

– Rajzos vázlat készítése. Folya-

matábra, diagram elemzése (pl. a 

középkori város szerkezetéről). 

– Események, történetek, jelensé-

gek mozgásos, dramatikus megje-

lenítése (pl. Canossa-járás). 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A tanultak elhelyezése az időben 

a kiemelt időpontokhoz képest, 

kronológiai számítások. (Pl. ese-

mények Nagy Károly megkoroná-

zásához képest.) 

– Néhány kiemelt esemény, jelen-

ség topográfiai helyének megmu-

tatása vagy elhelyezése a térké-

pen. 

– Egyes történelmi jelenségek el-

térő időbeli ritmusának felisme-

rése. (Pl. a középkor építészeti 

korstílusai.) 

– A múltban élt emberek életének 

összehasonlítása a jelennel. (Pl. a 

középkori és a mai városi élet.) 

– Néhány kiemelt esemény, jelen-

ség topográfiai helyének megjelö-

lése vaktérképen. 
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Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, okok és követ-

kezmények. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüly-

lyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, falu, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, 

gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági vál-

ság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia (királyság, 

császárság), államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás,  

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: középkor, kancellária, grófság, római katolikus egyház, ortodox 

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

hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, nyomásos 

gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, cölibátus, inkvizíció, eretnek-

ség, koldulórendek, keresztes hadjáratok, antijudaizmus, rendi monarchia, kö-

zépkori város, városi önkormányzat, hospes, céh, járványok, levantei kereske-

delem, Hanza, huszitizmus, rekonkviszta, skolasztika, egyetem, lovag, román 

stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, könyvnyomtatás, perszonálunió, szul-

tán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Nursiai Szent Benedek, Justinianus, Mohamed próféta, Karolingok, 

Nagy Károly, VII. Gergely, IV. Henrik, Aquinói Szent Tamás, Leonardo da 

Vinci, Husz János, Gutenberg, II. Mohamed. 

Topográfia: Bizánci Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Frank Birodalom, 

Egyházi (Pápai) Állam, Verdun, Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, 

Firenze, Oszmán (Török) Birodalom, Rigómező. 

Kronológia: 622 („Mohamed futása”, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 

843 (a verduni szerződés), 962 (a Német-római Császárság létrejötte), 1054 (a 

nagy egyházszakadás), 1075 (az invesztitúraharc kezdete), 1096–99 (az első 

keresztes hadjárat), 1215 (a Magna Charta kiadása), 1122 (a wormsi konkordá-

tum, az invesztitúraharc első szakaszának lezárása), 1389 (az első rigómezei 

ütközet), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása, a százéves háború vége), XV. szá-

zad közepe (a könyvnyomtatás kezdete). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló tudja, hogy a magyar őstörténetben sok a vitatott kérdés és 

feltételezés, mert kevés és töredékes a rendelkezésre álló forrás, és így 

az egyes szaktudományok kutatási eredményei egymásnak is ellent-

mondhatnak. Felismeri a források felhasználásával, hogy a magyarság 

korai története során a környező népekkel való kapcsolatok segítették 

népünk alkalmazkodó képességét, új tudás elsajátítását, mely feltétele 

volt fennmaradásának.  

Megérti az államalapítás történelmi jelentőségét, Belátja, hogy az egy-

házszervezés és a vármegyerendszer évszázadokra meghatározta Ma-

gyarország fejlődését. Tudja, hogy az Árpád-korban megszilárdult a ke-

resztény magyar állam. Megismeri és értékeli a legjelentősebb Árpád-

házi uralkodók tevékenységét. 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 
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Interaktív tananyag 

Fogalomtár 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép DVD-k: 

Ismeretterjesztő filmek a középkorról, a keresztes hadjáratokról, lovag-

történetek, szentek életéről, középkori témájú játékfilmek, 

Zenei CD-k: gregorián, pravoszláv,  

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: 

gótikus és román templomok, 

középkori vár, lovag, középkori város,  

 

Tematikai egység A magyar őstörténet és az Árpádok kora Órakeret: 23 

Előzetes tudás 

Történetek a magyarság vándorlásáról és a honfoglalásról. A keresztény 

egyház a középkorban. Az Árpád-ház szentjei. A Német-római Birodalom 

és Bizánc. Művelődés és kultúra a középkorban. 

Témák Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A magyarság eredete. 

 

A magyarság vándorlása. 

 

A honfoglalás. 

 

A kalandozások kora. A X. 

század politikai, társadalmi és 

gazdasági viszonyai. 

 

Az államalapítás első lépései 

Géza fejedelem uralkodása 

idején. 

 

A keresztény monarchia meg-

alapítása I. (Szent) István 

uralkodása idején. 

Uralkodók, államférfiak. 

 

A trónviszályok és a királyi 

hatalom megszilárdulása a XI. 

század folyamán. 

 

 

 

A hatalomgyakorlás és az ál-

lamszervezet a XII. század-

ban. III. Béla és kora. 

 

II. András és az Aranybulla. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése 

a szövegekben. (Pl. az Aranybulla kulcs-

szavainak megkeresése korabeli törvényi 

előírások az idegenekről.)  

– Rövid szöveges tartalmi ismertető készí-

tése az internet felhasználásával vagy is-

meretterjesztő folyóiratból. (Pl. az Ár-

pád-házi szentek élete.) 

– A tanultak felhasználása új feladathely-

zetekben. (Pl. haditudósítás készítése a 

muhi csatáról.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Tételmondat meghatározása, szövegtö-

mörítés, szöveg átfogalmazása adott 

szempont szerint. (Pl. Rogerius muhi csa-

taleírásának átfogalmazása mongol 

szemszögből.) 

– Feltevések megfogalmazása igaz történe-

tek szereplői cselekedeteinek mozgatói-

ról és/vagy eljátszása különböző néző-

pontból. (Pl. IV. Béla tatárjárás előtti és 

utáni politikája.) 

 

– Önálló vélemény megfogalmazása sze-

replőkről, jelenségekről. (Pl. Szent László 

törvényalkotó tevékenysége.) 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

Mondák, legen-

dák, Arany János: 

Rege a csodaszar-

vasról. 

 

Hon- és népisme-

ret: 

Az ősi magyar 

kultúra hagyatéka, 

néprajzi tájak, ha-

gyományos ma-

gyar történelmi 

sportok, népi mes-

terségek. 

 

Földrajz: 

Kárpát-medence 

földrajza, Ma-

gyarország tájai és 

folyói, Kelet-Eu-

rópa és Szibéria 

tájai és fő folyói. 

 

Vizuális kultúra: 

Szent Korona, a 

honfoglalás kora 

(pl. a nagyszent-
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IV. Béla és a tatárjárás. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

A királyi hatalom meggyen-

gülése, az utolsó Árpádok. 

 

Életmód, társadalom és gaz-

daság az Árpád-házi királyok 

idején. 

Népesség, demográfia (ván-

dorlás, migráció).  

Nők, férfiak életmódja és tár-

sadalmi helyzete, életformák.  

 

A magyar művelődés és kul-

túra emlékei az Árpád-kor-

ban. 

Kommunikáció: 

– Különböző információforrások alapján 

következtetések megfogalmazása. (Pl. az 

egyházszervezés jellemzőinek bemuta-

tása ábra és a térkép alapján.) 

– Saját vélemény megfogalmazása, tárgyi-

lagos érvelés és mások véleményének fi-

gyelembe vétele. (Pl. II. András birtokpo-

litikája.) 

– Események, történetek elbeszélése élő-

szóban, illetve emlékezetből. (Pl. egy ka-

landozó hadjárat felidézése.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Események, jelenségek, tárgyak, szemé-

lyek időrendbe állítása. (Pl. az Árpád-

házi uralkodók időrendi sorba rende-

zése.) 

– Távolságok becslése és számítása törté-

nelmi térképeken. Egyszerű alaprajzok 

készítése. (Pl. egy Árpád-kori falu alap-

rajza.) 

– Néhány kiemelt esemény, jelenség topo-

gráfiai helyének megmutatása a térképen, 

vagy elhelyezése a vaktérképen.  

miklósi kincs), ro-

mantika (pl. jáki 

templom), gótika 

jelentős alkotásai. 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, történelmi források, tények és bizonyítékok, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági sze-

replők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, 

 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia (ki-

rályság), államszervezet, törvény, közigazgatás, birodalom, szuvereni-

tás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, kultúra. 
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Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, hunok, finnugor, őstörténet, őshaza, félno-

mád életmód, nagycsalád, törzs, törzsszövetség, fejedelem, kettős fe-

jedelemség, táltos, honfoglalás, kalandozások, királyi vármegye, is-

pán, nádor, egyházmegye, érsekség, királyi tanács, tized, várjobbágy, 

bán, vajda, szerviens, Aranybulla, ellenállási jog, nemesi vármegye, 

székelyek, szászok, tatárok, kunok, familiaritás, báró, nemes. 

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

Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, III. Béla, Anonymus, II. 

András, IV. Béla. 

Topográfia: Ural, Magna Hungaria, Baskíria, Kazár birodalom, Levé-

dia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Pozsony, Augsburg, 

Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Buda, Erdély, Horvátor-

szág, Dalmácia, Muhi. 

Kronológia: 895–900 (a honfoglalás), 907 (a pozsonyi csata), 955 (az 

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

/Szent/ István uralkodása), 1077–95 (I. /Szent/ László uralkodása), 

1095–1116 (Könyves Kálmán uralkodása), 1205–1235 (II. András 

uralkodása), 1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla uralko-

dása), 1241–42 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Interaktív tananyag 

Fogalomtár 

Vaktérképek: középkori Magyar Királyság történeti földrajzi egységei, 

a Kárpát-medence vízrajza 

Időszalag 

Falitérkép DVD-k: 

Ismeretterjesztő filmek:  

Magyarország története (MTVA sorozat) 

Játékfilmek a honfoglalásról és a Magyar Királyság első századairól 

Ismeretterjesztő filmek középkori magyar művelődés emlékeiről, 

régi magyar mondák alapján készült rajzfilmek, 

Középkori magyar várak ábrázolásai 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: Árpád-házi kirá-

lyok korabeli ábrázolásai, műalkotások reprodukciói stb. 

A koronázási jelvények ábrázolásai 

 

Tematikai egység 
Magyarország története a vegyes házi királyok korá-

ban 

Órake-

ret:23 

Előzetes tudás 

A lovagi életmód és kultúra. A középkori város. Nyugat-Európa vál-

sága. 

Az Oszmán (Török) Birodalom. Művelődés és kultúra a középkorban. 

Az államszervezet, a gazdaság és a társadalom változásai az Árpád-kor-

ban. A magyar művelődés és kultúra emlékei az Árpád-korban. Hu-

nyadi János a törökellenes küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás és udvara. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megismeri és értékelni tudja a kor jelentős uralkodóit és 

tevékenységüket. Tudja bizonyítani példák bemutatásával, hogy a Ma-

gyar Királyság Közép-Európa egyik jelentős hatalma volt, és sorsa több 

ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlő-

désével. Megérti a királyi hatalom súlyának a változása és a gazdasági 

és társadalmi folyamatok közötti összefüggéseket. Be tudja mutatni az 

árutermelés és pénzgazdálkodás, valamint a rendiség szerepét. 

Felismer néhány történelmi párhuzamot és analógiát az európai és a 

magyar történelem között (pl. a reneszánsz esetében vagy a királyi ha-

talom jellemzői alapján). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tartományúri hatalom 

felszámolása. 

 

A középkori magyar ál-

lam megerősödése I. Ká-

roly uralkodása idején. 

A természetformálás és át-

alakítás hatásai.  

 

I. (Nagy) Lajos törvényal-

kotói tevékenysége és kül-

politikája. 

Járványok. 

 

Luxemburgi Zsigmond 

magyarországi uralkodása 

és külpolitikája. 

 

Hunyadi János törökelle-

nes harcai és kormányzó-

sága. 

Egyezmények, szövetsé-

gek.  

 

Hunyadi Mátyás reform-

jai és külpolitikája. 

 

Mátyás, a reneszánsz ural-

kodó. 

 

Társadalmi és gazdasági 

változások a XIV–XV. 

században. 

 

A magyar művelődés és 

kultúra emlékei a XIV–

XV. században. 

Korok, korstílusok. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Segédkönyvek, kézikönyvek, at-

laszok, lexikonok használata. (Pl. 

Hunyadi János hadjáratainak is-

mertetése.) 

– Ismeretszerzés személyes beszél-

getésekből, tárgyak, épületek, ké-

pek közvetlen megfigyeléséből, 

hallott és olvasott elbeszélő szö-

vegekből, különböző médiumok 

anyagából. (Pl. Mátyás udvara.) 

– Információk rendszerezése és ér-

telmezése. Vizuális rendezők ké-

szítése. (Pl. I. Károly és Hunyadi 

Mátyás bevételeinek összevetése.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása tör-

ténelmi személyiségek viselkedé-

sének mozgatóiról és következ-

ményeiről (Pl. a Hunyadiak tö-

rökpolitikája.) 

– Feltevések megfogalmazása 

egyes társadalmi-történelmi je-

lenségek, intézmények hátteréről, 

feltételeiről, okairól. (Pl. a közép-

kori városfejlődés.) 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló önálló gyűjtő-

, illetve kutatómunkával szerzett 

ismeretekből. (Pl. a gótika Ma-

gyarországon.) 

 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

Janus Pannonius: Pannó-

nia dicsérete, kulturált 

könyvtárhasználat. 

 

Hon- és népismeret: 

Épített örökségünk, szel-

lemi kulturális örökség. 

 

Biológia-egészségtan: 

Fertőzés, higiénia, jár-

vány. 

 

Földrajz: 

A Balkán természeti föld-

rajzi viszonyai; Magyar-

ország természeti föld-

rajza; településtípusok és 

szerepük. 

 

Ének-zene: 

A reneszánsz zene. 

 

Informatika: 

Könyv- és könyvtártörté-

net. 
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– Események, történetek, jelensé-

gek mozgásos, dramatikus megje-

lenítése. (Pl. a visegrádi királyta-

lálkozó.) 

– Saját vélemény megfogalmazása, 

tárgyilagos érvelés és mások vé-

leményének figyelembe vétele. 

(Pl. Nagy Lajos hadjáratainak ér-

tékelése.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. események uralkodókhoz kö-

tése.) 

– Egyes történelmi jelenségek el-

térő időbeli ritmusának felisme-

rése. (Pl. a korstílusok európai és 

magyarországi megjelenése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi források, tények és bizonyítékok, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, társadalmi mobilitás, felemelkedés, le-

süllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, termelés, erőforrások, gazdasági szerep-

lők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazda-

sági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, törvény, monar-

chia (királyság), államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: tartományúr, bandérium, honorbirtok, aranyforint, regálé, har-

mincad, kamara haszna, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, mező-

város, úriszék, köznemes, kilenced, ősiség, végvárrendszer, rendi ország-

gyűlés, telekkatonaság, kormányzó, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete 

sereg, Corvina. 

Személyek: I. Károly, Csák Máté, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Kinizsi Pál. 

Topográfia: Körmöcbánya, Besztercebánya, Visegrád, Nikápoly, Várna, 

Nándorfehérvár, Kenyérmező, Bécs. 

Kronológia:1308–42 (I. Károly uralkodása), 1335 (a visegrádi királytalál-

kozó), 1342–82 (I. /Nagy/ Lajos uralkodása), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvé-

nyei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond uralkodása), 1396 (a nikápolyi 

csata), 1443–44 (a hosszú hadjárat), 1444 (a várnai csata, I. Ulászló halála), 

1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ Mátyás uralko-

dása), 1479 (a kenyérmezei csata). 
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Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Interaktív tananyag 

Fogalomtár 

Vaktérképek: a középkori Magyar Királyság történeti földrajzi egységei, a 

Kárpát-medence vízrajza 

Időszalag 

Falitérkép DVD-k: 

Ismeretterjesztő filmek 

Játékfilmek pl. Mátyás királyról 

Ismeretterjesztő filmek középkori magyar művelődés emlékeiről, Mátyás 

reneszánsz udvaráról, régi magyar mondák alapján készült rajzfilmek, 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: 

Uralkodók portréi, várábrázolások, miniatúrák a Képes Krónikából. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 8. 

évfolyam végén 

Ismerje fel és fogadja el a középkori egyetemes és magyar kultúrkincs rend-

szerező megismerésével, az egyetemes emberi értékek tudatos vállalását, a 

családhoz, a lakóhelyhez, a nemzethez való tartozás fontosságát. 

Ismerje fel a múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható 

és a háttérben meghúzódó összefüggéseit, és tudja azonosítani ezek erkölcsi-

etikai aspektusait. 

Ismerje fel a korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- 

és szokásmódját, a különböző államformák működési jellemzőit. 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését se-

gítő 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, tevékenységük bemutatása alapján. 

Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján le-

het megkülönböztetni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint az álla-

mok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben befolyásolhatják a tár-

sadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

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

szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi összetevő-

ket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági viszo-

nyok közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának eredmé-

nyeit, meghatározó politikai szereplőit. 

Legyen képes történelmi-társadalmi, erkölcsi problémákat felismerni és 

megfogalmazni, többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeit fel-

tárni, feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedetei-

nek, viselkedésének mozgatórugóiról. 
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Legyen képes mindennapi élethelyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző 

szereplők szempontjából. Legyen képes feltevéseket megfogalmazni az 

egyes társadalmi-történelmi jelenségek, intézmények hátteréről, feltételeiről, 

okairól, érveket gyűjteni a feltevések mellett és ellen. A forráskritika alap-

elemei közül tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan. 

Legyen képes beszámolót, kiselőadást tartani szépirodalmi művekből, sajtó-

termékekből, rádió- és televízió-műsorokból. 

Legyen képes rajzos vázlatot készíteni, folyamatábrát, diagramot elemezni, 

fogalmazást írni történelmi-társadalmi és erkölcsi témáról. 

Legyen képes a történelmi események időmeghatározását konkrét kronoló-

giai adatokkal megadni, azokat kezdetleges szinten rendezni, kronológiai 

számításokat végezni, a tanultakat elhelyezni az időben, a korszakokon belül, 

kronológiai számításokat végezni. 

Legyen képes az egyes korszakokat jellegzetességeik alapján megragadni és 

összehasonlítani, valamint a gyorsan és lassan lezajló változásokat megkü-

lönböztetni. 

Legyen képes helyeket megkeresni a térképen, távolságot becsülni és számí-

tani, eseményeket és jelenségeket leolvasni a történelmi térképekről. A ki-

emelt eseményeket és jelenségeket tudja elhelyezni vaktérképen. 
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9–10. évfolyam 
 

E két évfolyam fő feladata a forráskezelés és -elemzés alapszabályainak, illetve a tudo-

mányos anyaggyűjtés elemeinek elsajátítása. Ezzel együtt tovább kell erősíteni az elemző, az 

oksági viszonyokat kutató jellegű munkát. Mindezek csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése 

révén érhetők el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, mely adott 

esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák kö-

zül a hatékony és önálló tanulás szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés kialakítására. Ehhez 

ismerni kell az elsődleges és másodlagos források kezelésének és elemzésének a szabályait. A 

tudományos anyaggyűjtéshez viszont nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagá-

ban (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektro-

nikus adatbázisokban való tájékozottság. A diákoknak ezen az életkori szinten a szaknyelvet 

felhasználva el kell jutni az események elbeszélésétől, a források tartalmi ismertetésétől a prob-

lémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés gyakorlati alkalmazásáig. Fontos 

feladat a különböző diagramok, grafikonok elemzése, majd készítési lehetőségeinek a megte-

remtése is, képi információhordozók gyűjtése, válogatása és készítése, valamint az időben és 

térben való tájékozottság fejlesztése. Kiemelten fontos ezért a térképhasználat fejlesztése. A 

tanulók tudják használni a tematikus térképet, tudjanak azokon méréseket és becsléseket vé-

gezni, adatokat értelmezni. (pl. lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség). Tudják a te-

matikus térképek adatait összehasonlítani, s ebből következtetéseket levonni, és a térképi infor-

mációkat beépíteni a szóbeli és az írásbeli feladatok megoldásaiba. 

 

 

9. évfolyam 
 

Tematikai egységek óraszámai: 

Tematikai egység címe Órake-

ret 

A világ és Európa a kora újkorban  25  

Magyarország a kora újkorban  30  

A felvilágosodás kora 12  

Év végi ismétlés, rendszerezés 5  

 

Órabeosztás 

 

Cím Óraszám 

A világ és Európa a kora újkorban 25 

A földrajzi felfedezések. 

Felfedezők, feltalálók. A fanatizmus jellemzői és formái.  

A korai gyarmatosítás. 

1 

A világgazdaság kialakulásának gazdasági, társadalmi hatásai Nyu-

gat- és Közép-Európában. 

A kapitalista gazdaság jellemző vonásai. 

1 

A reformáció kezdetei, Luther tevékenysége. 1 

A reformáció kálvini ága. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai. 

1 

A reformáció egyéb irányzatai. 1 

A katolikus megújulás. 1 
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Az abszolutizmus. Államformák, államszervezet. 1 

A Habsburg–francia vetélkedés kezdetei a XVI. században. 1 

Spanyolország a kora újkorban. 1 

A Tudorok kora Angliában. 2 

Az angol polgárháború. 1 

Az alkotmányos monarchia létrejötte Angliában. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

1 

A francia vallásháború, XIV. Lajos abszolutizmusa. 1 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII–XVIII. században: a harmincéves 

háború, a spanyol örökösödési háború és az északi háború. 

1 

Közép-Európa kora újkori története. 1 

Az orosz nagyhatalom kialakulása, Nagy Péter reformjai. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

1 

Tudományok, művészetek a kora újkorban. 1 

Életmód és mindennapok a kora újkorban. 1 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói 

munka bemutatására tartalékolt órák 

2 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 2 

Témazáró dolgozat 2 

Magyarország a kora újkorban 32 

A Jagelló-kor. 2 

A mohácsi csata és következményei. 2 

Az ország három részre szakadása, a várháborúk. 2 

A három országrész berendezkedése: a királyi Magyarország és a tö-

rök hódoltság. 

2 

A három országrész berendezkedése: az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

2 

A reformáció Magyarországon. 1 

A tizenöt éves háború és a Bocskai-felkelés. 1 

A katolikus megújulás Magyarországon. 1 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar viszonya a XVII. században. 1 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora: Bethlen Gábor és I. Rákóczi 

György fejedelemsége. 

2 

Zrínyi Miklós, a politikus és hadvezér pályája. 2 

A török hódoltság korának gazdasága, demográfiai folyamatai. Élet 

a három országrészben. 

1 

A török kiűzése Magyarországról. 1 

A Rákóczi-szabadságharc története. 

Egyezmények, szövetségek. 

2 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói 

munka bemutatására tartalékolt órák 

4 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 2 

Témazáró dolgozat 2 

A felvilágosodás kora 12 

A felvilágosodás eszmerendszere. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

2 

A felvilágosodás állam- és közgazdasági elméletei. 1 

Nagyhatalmak és nemzetközi kapcsolataik a XVIII. században. 2 
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A felvilágosult abszolutizmus Közép-és Kelet-Európában. 1 

Az amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. 1 

Az Amerikai Egyesült Államok politikai rendszere. 

A hatalommegosztás formái, szintjei 

1 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói 

munka bemutatására tartalékolt órák 

2 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 1 

Témazáró dolgozat 1 

Év végi ismétlés, rendszerezés 5 

Egyéni tanulói munka, projektek bemutatása 5 

 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban  
Órakeret: 

25 

Előzetes tudás 

A késő középkor demográfiai és társadalmi folyamatai Európában. 

A távolsági kereskedelem a középkori Európában (levantei, Hanza). 

Az Oszmán (Török) Birodalom felemelkedése. 

Válság és fellendülés Európában a XIV–XV. században. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érzékeli, hogy az emberek a maguk által leghelyesebbnek gon-

dolt módon cselekszenek. Az azonban, hogy a különböző korokban mit tar-

tottak helyesnek vagy helytelennek jelentős mértékben eltért egymástól. 

Ahhoz, hogy az emberek tetteit és döntéseit helyesen tudjuk megítélni, elő-

ször meg kell érteni a helyzetet, amelyben éltek. Belátja, hogy a világ kü-

lönböző civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának 

igénye (élelem, biztonság, világ megértésének igénye stb.). Megérti, hogy 

a kultúrák találkozása milyen esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magá-

ban.  

Képes empatikusan, a leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi fel-

fedezéseket és az azt követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a 

világ képét. Felismeri, hogy a kereskedelmi utak feletti ellenőrzés általában 

jelentős hatalmi pozíciót is jelent, valamint hogy a kereskedelemi utak terén 

lezajló változások átrendezik a régiók közötti gazdasági erőviszonyokat, 

hosszú távon jelentős gazdasági, társadalmi és politikai következmények-

kel 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 nyo-

mán jött létre, és érti, hogy a hitélet megújítása mellett a protestáns gondol-

kodásmód (önkormányzatiság, hivatásetika) terjesztésével jelentős eszmei 

és társadalmi hatást gyakorolt Európára. Megismeri az európai régiók el-

térő fejlődését és egymásra hatását. 

Képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő emberi 

sorsokat. Képes a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témá-

hoz leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A földrajzi felfedezések. 

Felfedezők, feltalálók. A fana-

tizmus jellemzői és formái. 

 

A korai gyarmatosítás. 

 

A világgazdaság kialakulásá-

nak gazdasági, társadalmi ha-

tásai Nyugat- és Közép-Euró-

pában. 

 

 

A kapitalista gazdaság jel-

lemző vonásai. 

 

A reformáció kezdetei, Luther 

tevékenysége. 

 

A reformáció kálvini ága. 

Vallások szellemi, társadalmi, 

politikai gyökerei és hatásai. 

 

A reformáció egyéb irányza-

tai. 

 

A katolikus megújulás. 

 

Az abszolutizmus. 

Államformák, államszervezet. 

 

A Habsburg-francia vetélke-

dés kezdetei a XVI. század-

ban. 

 

Spanyolország a kora újkor-

ban. 

 

A Tudorok kora Angliában. 

 

 

 

Az angol polgárháború. 

Az alkotmányos monarchia 

létrejötte Angliában. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A francia vallásháború, XIV. 

Lajos abszolutizmusa. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző írásos for-

rásokból, statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból. (Pl. a 

földrajzi felfedezések gazdasági ha-

tásainak vizsgálata.) 

– A rendelkezésre álló ismeretforrások 

áttekintése és értékelése.  

 

– (Pl. információk gyűjtése XIV. Lajos-

ról, forráskritikai megközelítésben.) 

– Különböző emberi magatartástípu-

sok, élethelyzetek megfigyelése, kö-

vetkeztetések levonása. (Pl. a vallási 

tolerancia és intolerancia következ-

ményei, a kora újkori városi és falusi 

élet összehasonlítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző filmek vizsgálata a törté-

nelmi hitelesség szempontjából. (Pl. 

a Kolumbuszról készült dokumen-

tum- és játékfilm összehasonlító 

elemzése.) 

– Feltevések megfogalmazása a törté-

nelmi személyiségek cselekedetei-

nek mozgatórugóiról (pl. a Stuart-

restauráció uralkodóinak politikai 

döntései kapcsán). 

– Történelmi jelenetek elbeszélése, el-

játszása különböző szempontokból. 

(Pl. reformátor és jezsuita rendi 

szerzetes véleménye a harmincéves 

háborúról, angol nemes és bérlő a 

bekerítésekről.) 

 

 

 

Kommunikáció: 

– Vita során véleménykülönbségek 

tisztázása (pl. az abszolutizmus pozi-

tív vagy negatív megítélése témájá-

ban). 

 

 

– Különféle társadalmi-történelmi je-

lenségek összehasonlítása. (Pl. Spa-

nyolország, Anglia gazdasága; Kö-

zép-, Kelet- és Nyugat-Európa társa-

dalma.) 

Magyar nyelv és iro-

dalom: 

Shakespeare egy drá-

mája, Molière egy ko-

médiája. 

 

Matematika: 

Pascal. 

 

Fizika: 

A Föld, a Naprendszer 

és a Világmindenség 

fejlődéséről alkotott 

elképzelések. 

 

 

Földrajz: 

Térképi ábrázolás, 

földrajzi fokhálózat. 

 

Vizuális kultúra: 

A barokk stílus (pl. 

Rubens, Rembrandt). 

 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. 

Purcell, Monteverdi, J. 

S. Bach). 

 

Dráma és tánc: 

Az angol reneszánsz 

színház és dráma. 

A francia klasszicista 

színház és dráma. 
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Nagyhatalmi küzdelmek a 

XVII–XVIII. században: a 

harmincéves háború, a spa-

nyol örökösödési háború és az 

északi háború. 

 

Közép-Európa kora újkori 

története. 

 

Az orosz nagyhatalom kiala-

kulása, Nagy Péter reformjai. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

Tudományok, művészetek a 

kora újkorban. 

 

Életmód és mindennapok a 

kora újkorban. 

– Vizuális rendezők (táblázatok, áb-

rák) készítése. (Pl. a harmincéves 

háborúban vagy a spanyol örökösö-

dési háborúban szembenálló felek, 

szövetségek bemutatása.) 

– Elsődleges történelmi források elem-

zése, különféle társadalmi-törté-

nelmi összefüggések felderítése. (Pl. 

a Jognyilatkozat hatása Anglia poli-

tikai rendszerére.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Kronológiai adatok (pl. a kora újkor 

eseményeinek összerendezése). 

– Különböző időszakok térképeinek 

összehasonlítása. (Pl. a földrajzi fel-

fedezések időszaka előtti és utáni tér-

képek tanulmányozása során). 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, okok és következmények, történelmi 

források, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egy-

ség, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, gyarmatosítás, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, monar-

chia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, kultúra, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: újkor, felfedező, gyarmat, ültetvény, tőke, tőkés, kapitalizmus, bér-

munkás, világkereskedelem, manufaktúra, vetésforgó, abszolutizmus, merkan-

tilizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, anglikán, puritán, an-

titrinitáriusok, ellenreformáció és katolikus megújulás, jezsuiták, barokk, resta-

uráció, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, cenzusos választójog, nemesi 

köztársaság, cár. 

Személyek: Kolumbusz, Vasco da Gama, Magellán, V. Károly, Luther, Kálvin, 

Kopernikusz, VIII. Henrik, I. Erzsébet, Cromwell, IV. Henrik, Richelieu, XIV. 

Lajos, I. (Nagy) Péter, Newton, Spinoza. 

Topográfia: Amerika, Németalföld, London, Párizs, Versailles, Szentpétervár, 

portugál és spanyol gyarmatok. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció 

kezdete), 1545–63 (a tridenti zsinat), 1555 (az augsburgi vallásbéke), 1618–48 

(a harmincéves háború), 1642–49 (az angol polgárháború), 1689 (a Jognyilat-

kozat kiadása), 1700–1721 (az északi háború), 1701–1714 (a spanyol örökösö-

dési háború). 
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Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek: Világtérkép, Európa tétképe 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: Ismeretterjesztő filmek – pl. a dél-amerikai indián kultúrák emlékeiről, 

a reformáció személyiségeiről 

Papírképek dekorációhoz és tablókészítéshez 

Pl. a kontinensek különböző középkori és kora újkori ábrázolása, geocentrikus 

és heliocentrikus világkép 

Kora újkori tudósok és művészek portréi, 

Kora újkori életképek (műalkotások reprodukciói) 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban  Órakeret: 30  

Előzetes tudás 

Magyarország története a XV. században. 

A rendi monarchia és az abszolutizmus politikai rendszere. 

Az Oszmán (Török) Birodalom. 

Nemzetközi viszonyok a XVI–XVII. században. 

A kontinentális munkamegosztás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag 

egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyá-

solhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. Értékeli a 

Rákóczi-szabadságharc idején létrejött széles társadalmi összefogás moz-

gósító erejét és a kölcsönös engedményeken alapuló megállapodás hosszú 

távú jelentőségét.  

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és társada-

lom-átalakító szerepét. Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a ma-

gyar nyelvű hitélet és a magyar írásbeliség fellendülése révén formálta je-

lentősen a magyar művelődéstörténetet, a katolicizmus megújulása során 

kialakított hagyományok a magyar nemzettudat fontos részévé váltak. 

Belátja, hogy az oszmán-török katonai fölény mellett a politikai megosz-

tottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához. Megérti a ré-

szekre szakadt ország helyzetét a két nagyhatalom ütközőzónájában, és be-

látja, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehe-

tővé. Átlátja a másfél évszázados török uralom rövid és hosszú távú követ-

kezményeit. 

Képes elemezni az egyetemes és magyar történelem eltérő időbeli ritmusát, 

és ezek kölcsönhatásait. Képes különböző információforrásokból egyszerű 

önálló térképvázlatok rajzolására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Jagelló-kor. 

 

A mohácsi csata és kö-

vetkezményei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Egy történelmi oknyomozás megszer-

vezése. (Pl. Fráter György halála)  

Magyar nyelv és irodalom: 

Zrínyi Miklós: Szigeti ve-

szedelem; Gárdonyi Géza: 
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Az ország három részre 

szakadása, a várhábo-

rúk. 

 

A három országrész be-

rendezkedése: a királyi 

Magyarország és a tö-

rök hódoltság. 

 

A három országrész be-

rendezkedése: az Erdé-

lyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatal-

mak. 

 

A reformáció Magyar-

országon. 

 

A tizenöt éves háború és 

a Bocskai-felkelés. 

 

A katolikus megújulás 

Magyarországon. 

 

A magyar rendek és a 

Habsburg-udvar viszo-

nya a XVII. században. 

 

Az Erdélyi Fejedelem-

ség virágkora: Bethlen 

Gábor és I. Rákóczi 

György fejedelemsége. 

 

Zrínyi Miklós, a politi-

kus és hadvezér pályája. 

 

A török hódoltság korá-

nak gazdasága, demo-

gráfiai folyamatai. Élet 

a három országrészben. 

 

A török kiűzése Ma-

gyarországról. 

 

A Rákóczi-szabadság-

harc története. 

Egyezmények, szövetsé-

gek. 

– Ismeretszerzés különböző források-

ból. (Pl. irodalmi művek forrásértéke 

[Szigeti veszedelem, Egri csillagok].) 

– Különböző emberi magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, következ-

tetések levonása. (Pl. a török kori ne-

mesi élet rekonstruálása levelezés 

alapján.) 

– Rendelkezésre álló ismeretforrások át-

tekintése és értékelése. (Pl. eltérő tör-

ténészi vélemények a szatmári béké-

ről.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi elbeszélések 

összehasonlítása a narráció módja 

alapján. (Pl. események rekonstruá-

lása török és magyar források alap-

ján.) 

– Híres emberek, történelmi személyisé-

gek jellemzése, feltevések megfogalma-

zása a történelmi személyiségek csele-

kedeteinek, viselkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. magyarországi nyomdászok 

szerepe a reformációban, ellenreformá-

cióban.) 

– Többféleképpen értelmezhető szöve-

gek jelentésrétegeinek feltárása. (Pl. a 

váradi béke.) 

– Önálló vélemény megfogalmazása 

történelmi eseményekről, szereplők-

ről. (Pl. Thököly törökbarát politi-

kája.) 

– Kérdések megfogalmazása a forrás 

megbízhatóságára, a szerző esetleges 

elfogultságaira, rejtett szándékaira vo-

natkozóan. (Pl. Zrínyi halálának kö-

rülményeit leíró beszámoló elemzése.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra készítése (pl. a reformá-

ció terjedésének okairól). 

– Ábra készítése (pl. a három országrész 

államszervezetéről). 

– Beszámoló, kiselőadás tartása nép-

szerű tudományos irodalomból szár-

mazó szövegek alapján. (Pl. Pázmány 

Péter életéről, valamint Schulhof 

Izsák beszámolója Buda visszavívásá-

ról.) 

Egri csillagok; Balassi Bá-

lint: Egy katonaének; Mi-

kes Kelemen: Törökor-

szági levelek. 

 

Matematika:  

Statisztikai táblázatok 

elemzése. 

 

Földrajz:  

Magyarország természet-

földrajza, népesedési, gaz-

dasági diagramok elem-

zése. 

 

Ének-zene: 

A reneszánsz hangszeres 

zene (pl. Bakfart Bálint). 

 

Informatika: 

Az internet tudatos és kriti-

kus használata. 
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Tájékozódás térben és időben: 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása (pl. 

a három részre szakadt ország végvá-

rairól)  

– Kronológiai adatok rendezése (pl. a 

nemzetközi és magyarországi esemé-

nyek összefüggéseinek a bemutatá-

sára). 

– Néhány kiemelt esemény, jelenség to-

pográfiai helyének megjelölése vak-

térképen. (Pl. a Rákóczi-szabadság-

harc fordulópontjai). 

– A történelmi tér változásainak leolva-

sása különböző térképekről. (Pl. a tö-

rök hódoltság demográfiai hatásai.)  

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és bizonyítékok, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, nemzetiség, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, adó, 

 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, pe-

riféria,  

vallás, vallásüldözés, kultúra. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, rendi dualizmus, vilajet, hajdú, vitézlő rend, 

unitárius, rendi nemzet, kuruc, szabad királyválasztás joga, trónfosztás. 

Személyek: Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulej-

mán, Fráter György, Dobó István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gá-

bor, I. Rákóczi György, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. 

Lipót, Thököly Imre, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, Gyulafehér-

vár, királyi Magyarország, Eger, Szigetvár, Nagyszombat, Szentgotthárd, Sá-

rospatak, Debrecen, Zenta, Ónod, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török kézre kerül, az ország 

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

eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború, végén a bécsi béke), 1664 (Zrínyi 

Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda visszafoglalása), 1687 (a po-

zsonyi országgyűlés döntései), 1697 (zentai csata), 1699 (a karlócai béke), 

1703–11 (a Rákóczi-szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a 

szatmári béke). 
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Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k 

Ismeretterjesztő filmek - Játékfilmek  

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: 

Uralkodók, kiemelkedő személyiségek portréi 

Papírképek dekorációhoz és tablókészítéshez 

 

Tematikai egység A felvilágosodás kora Órakeret: 12  

Előzetes tudás 

Az abszolutizmus és az alkotmányos monarchia politikai rendszere.  

Poroszország létrejötte. Nagy Péter reformjai Oroszországban. Az amerikai 

angol gyarmatok jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló megérti, hogy a felvilágosodás állította a középpontba a világ-

mindenség ésszel felfogható megértését, a tudományos megismerés elsőbb-

rendűségét, a folyamatos haladás, fejlődés utópisztikus eszményét. Felismeri 

a felvilágosodás hatását a modern politikai gondolkodásra és közgazdaság-

tanra. 

Tudja, hogy a korszakban alakulnak ki azok alapvető demokratikus alapel-

vek – mint a hatalommegosztás,  emberi jogok, népszuverenitás -, amelyek 

mind a mai napig a demokráciák működésének alapjait jelentik.  

 

Össze tudja hasonlítani a különböző politikai rendszereket források és kor-

mányzati ábrák felhasználásával. 

Témák Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

A felvilágosodás eszmerend-

szere. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A felvilágosodás állam- és 

közgazdasági elméletei. 

 

Nagyhatalmak és nemzetközi 

kapcsolataik a XVIII. század-

ban. 

 

A felvilágosult abszolutizmus 

Közép-és Kelet-Európában. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az internet kritikus és tudatos felhasználása 

ismeretek szerzésére (pl. Voltaire és Rousseau 

filozófiai nézeteiről). 

– Az információk rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. II. József, II. Katalin és II. Frigyes ural-

kodásáról szóló szövegek alapján a felvilágo-

sult abszolutizmus jellemzőinek azonosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tanult ismeretek problémaközpontú elren-

dezése. (Pl. a felvilágosodásról és az abszolu-

tizmusról tanultak alkalmazása a felvilágosult 

abszolutizmus elemzésekor.) 

– Társadalmi-történelmi jelenségek értékelése a 

saját értékrendnek megfelelő szempontok 

Magyar nyelv 

és irodalom:  

Voltaire, kultu-

rált könyvtár-

használat. 

 

Matematika: 

René Descar-

tes. 

 

Vizuális kul-

túra:  

A klasszicista 

stílus. 

 

Informatika: 
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Az amerikai gyarmatok füg-

getlenségi háborúja. 

 

Az Amerikai Egyesült Álla-

mok politikai rendszere. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

alapján (pl. „Pozitív változást hoztak-e a fel-

világosult abszolút uralkodók államaik-

ban?”). 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi források elemzése, kü-

lönféle társadalmi-történelmi összefüggések 

felderítése. (Pl. Adam Smith: A nemzetek gaz-

dagsága című művének részletei alapján.) 

– Esszé írása történelmi-társadalmi témákról. 

(Pl. az ideális politikai rendszerről.) 

– Vizuális rendezők készítése. (Pl. az Egyesült 

Államok politikai rendszerét bemutató ábra.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Az egyes történelmi jelenségek kölcsönhatá-

sainak elemzése. (Pl. a felvilágosodás eszmé-

inek hatása a gazdasági, politikai, kulturális 

életre.) 

Az internet tu-

datos és kriti-

kus használata. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Okok és következmények, történelmi források, tények és bizonyítékok, interpre-

táció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés,  

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gaz-

dasági szereplők, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gyarmatosítás, 

 politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, monar-

chia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, cent-

rum, periféria, emberi jogok, állampolgári jogok, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, Enciklopédia, racionalizmus, a hatalmi ágak megosz-

tása, társadalmi szerződés, népszuverenitás/népfelség elve, választójog, szabad 

verseny, fiziokraták, felvilágosult abszolutizmus, vallási türelem, emancipáció, 

antiszemitizmus, alkotmány. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, II. 

(Nagy) Katalin, Washington. 

Topográfia: Poroszország, Szilézia, Lengyelország, Oroszország, gyarmatok 

Észak-Amerikában. 

Kronológia: 1740–48 (az osztrák örökösödési háború), 1756–63 (a hétéves há-

ború), 1775–83 (az amerikai függetlenségi háború), 1776 (az amerikai Független-

ségi nyilatkozat kiadása, az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1772 (Len-

gyelország első felosztása). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  
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DVD-k 

Ismeretterjesztő filmek - Játékfilmek  

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: 

Uralkodók, kiemelkedő személyiségek portréi, műalkotások reprodukciói, életké-

pek, rekonstrukciós ábrázolások az újkori hétköznapokról és életmódról 

 

A fejlesztés várt 

eredményei 9. 

évfolyam végén 

A tanuló tudatosan vállalja a kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs 

rendszerező megismerése révén az egyetemes emberi értékeket.  

Ismerje fel és fogadja el a családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás 

fontosságát. 

Ismerje fel a múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok látható és 

háttérben meghúzódó bonyolultabb összefüggéseket, és ezek erkölcsi-etikai 

aspektusait. 

Ismerje fel a különböző államformák működési jellemzőit. 

Ismerje fel és mind szélesebb körben differenciáltan alkalmazza a történelem 

értelmezését segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat az árnyalt törté-

nelmi tájékozódás és gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek vagy egy-egy 

esemény, jelenség értékelésekor egymástól eltérő álláspontokat is megfogal-

mazhat. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társa-

dalmi, gazdasági és szellemi hátterét, azok következményeit. 

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

szellemi tényezők együttesen befolyásolják és ismerje fel ezek bonyolult ösz-

szefüggéseit egy-egy történelmi esemény feldolgozása kapcsán. 

Tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről. 

Tudja a korszakban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokás-

módjait összehasonlítani. 

Tudja azonosítani a civilizációk története és a forradalmak menete jellegzetes 

sémáit. 

Tudja azonosítani Európa és a világ különböző régióinak eltérő fejlődési útjait 

és azok jellegzetességeit. 

Tudja a rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni és értékelni. 

Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző eset-

leges elfogultságára vonatkozóan. 

Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni tételmondatok meghatá-

rozásával, szövegek tömörítésével és átfogalmazásával. 

Tudja helyesen használni a történelmi korszakok és periódusok elnevezéseit. 

Tudja az egyes korszakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni 

és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atlaszok-

ból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagramokból 

és internetről. 

Legyen képes megismert és összegyűjtött információk rendezésére és értel-

mezésére. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére 

és következtetések levonására. 

Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek fel-

tárására. 
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Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cseleke-

deteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes különböző szereplők nézőpontjából történelmi helyzeteket el-

beszélni, 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 adato-

kat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok nevét. Le-

gyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni eltérő kor-

szakok emberi sorsait a változások szempontjából, és legyen képes a változá-

sok megkülönböztetésére is. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzo-

lására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a 

történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leginkább megfe-

lelő térkép kiválasztására. 
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10. évfolyam 
 

Tematikai egységek óraszámai: 

Tematikai egység címe Órake-

ret 

Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 11 

A forradalmak és a Szent Szövetség kora  21 

A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc Magyarországon  18 

Nemzetállamok kialakulása. Magyarország története a szabadságharc le-

verésétől a kiegyezés megkötéséig 

17 

Év végi ismétlés, rendszerezés 5 

 

Órabeosztás: 

 

Cím Óraszám 

Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 11 

A Magyar Királyság a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 

Függetlenség és alávetettség. 

2 

Demográfiai és etnikai változások a XVIII. században. 

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). Kisebbség, többség, nemze-

tiségek. 

1 

Újjáépítés és gazdasági élet a XVIII. századi Magyarországon. 1 

A társadalmi változások és életmód a XVIII. században. 1 

Mária Terézia. 2 

II. József, a felvilágosult abszolút uralkodó. 1 

A barokk kulturális hatásai. 

Korok, korstílusok. 

1 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 1 

Témazáró dolgozat 1 

A forradalmak és a Szent Szövetség kora  21 

A francia forradalom kezdete és az alkotmányos monarchia időszaka. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

2 

A királyság bukása és a köztársaság létrejötte. 2 

A jakobinus diktatúra és a terror. 2 

Napóleon hatalomra kerülése, a konzulátus időszaka. 1 

I. Napóleon császársága. 2 

A bécsi kongresszus és a Szent Szövetség kora. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

1 

Az ipari forradalom. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

1 

Az ipari forradalom társadalmi és demográfiai hatásai. 

Népesség, demográfia. 

1 

Az ipari forradalom életmódra gyakorolt hatásai. 
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

1 
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A XIX. század uralkodó eszméi: liberalizmus, konzervativizmus, naciona-

lizmus, szocializmus. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

1 

A „népek tavasza”. 1 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói munka 

bemutatására tartalékolt órák 

2 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 2 

Témazáró dolgozat 2 

A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc Magyarországon 18 

Magyarország a francia forradalom és a napóleoni háborúk időszakában. 1 

Széchenyi István programja és gyakorlati tevékenysége. 

Fölzárkózás és lemaradás. 

1 

A reformkor első évtizede. 1 

A reformkor fő kérdései az 1840-es években. 

Kossuth Lajos reformkori programja és gyakorlati tevékenysége. A 

Széchenyi – Kossuth vita. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

2 

A reformkor társadalma és gazdasági élete. 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. Erőforrások 

és termelési kultúrák. 

1 

A polgári nemzeteszme kialakulása és a nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, nemzetiség, 

1 

A nemzeti kultúra kialakulása. 1 

A pesti forradalom, az áprilisi törvények és a Batthyány-kormány. 

Forradalom, reform, kompromisszum. 

2 

A szabadságharc története. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

2 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi összefüggései. 1 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói munka 

bemutatására tartalékolt órák 

1 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 2 

Témazáró dolgozat 2 

Nemzetállamok kialakulása. Magyarország története a szabadságharc 

leverésétől a kiegyezés megkötéséig 

17 

Franciaország nagyhatalmi törekvései III. Napóleon korában. 1 

Az olasz egység létrejötte. 1 

Az egységes Németország megteremtése. 2 

Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhatalommá válása 2 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 1 

 

Témazáró dolgozat 1 

Megtorlás és önkényuralom Magyarországon. 

Függetlenség, alávetettség. 

1 

Magyarország és a bécsi udvar viszonyának a változása 1860–1865 között. 1 

A kiegyezéshez vezető út és a kiegyezés. 2 

A kiegyezés politikai és gazdasági rendszere. 1 
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Államformák, államszervezet.  

A kiegyezés értékelése és alternatívái. 1 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói munka 

bemutatására tartalékolt órák 

1 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 1 

Témazáró dolgozat 1 

Év végi ismétlés, rendszerezés 5 

Tematikus ismétlés  

Forradalom, reformok az újkorban 1 

Államformák, államszervezet 1 

Magyarország demográfiai helyzetének változásai az újkorban 1 

Egyéni tanulói munka, projektek bemutatása 2 

 

 

Tematikai egység 
Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus Ma-

gyarországon 
Órakeret: 11  

Előzetes tudás 

A reformáció és a katolikus megújulás. A felvilágosodás és a felvilágosult 

abszolutizmus. Nagyhatalmi küzdelmek a XVIII. században. A Rákóczi-

szabadságharc. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

zetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével, és megérti, hogy 

ez gazdasági, kereskedelmi, kulturális fejlődést és soknemzetiségű államot 

eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alap-

jául szolgált 

Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét ké-

pezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét, és reális ké-

pet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. Megérti, hogy az 

vármegyerendszernek milyen szerepe volt a függetlenség bizonyos eleme-

inek a megőrzésében. Képes bemutatni a felvilágosult abszolutizmus és 

modernizáció összefüggéseit a Habsburg Birodalom példáján keresztül. 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Magyar Királyság a XVIII. 

századi Habsburg Birodalom-

ban. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Demográfiai és etnikai válto-

zások a XVIII. században. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi magatartás-

típusok, élethelyzetek megfi-

gyelése eltérő források alapján. 

(Pl. németek betelepítése.) 

– Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző mé-

diumokból (Pl. a Mária Teré-

zia-kori Bécs bemutatása.) 

Matematika: 

Diagramok készítése, értel-

mezése, táblázatok olvasása. 

 

Földrajz: 

Demográfiai mutatók, a né-

pességszám és befolyásoló 

tényezői, a Kárpát-medence 

tájai. 
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Népesség, demográfia (ván-

dorlás, migráció). Kisebbség, 

többség, nemzetiségek. 

 

 

Újjáépítés és gazdasági élet a 

XVIII. századi Magyarorszá-

gon. 

 

A társadalmi változások és 

életmód a XVIII. században. 

 

Mária Terézia. 

 

II. József, a felvilágosult ab-

szolút uralkodó. 

 

A barokk kulturális hatásai. 

Korok, korstílusok. 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi sze-

mélyiségek viselkedésének 

mozgatóiról feltevések megfo-

galmazása. (Pl. II. József miért 

vonta vissza rendeleteinek 

többségét élete végén?) 

– Különféle társadalmi-törté-

nelmi jelenségek összehasonlí-

tása (Pl. a XVIII. századi né-

pességnövekedés.) 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, kiselőadás 

tartása önálló gyűjtőmunka 

alapján (pl. Magyarország ál-

lamszervezetéről). 

– Saját vélemény érthető megfo-

galmazása. (Pl. a vámrendelet 

gazdasági hatásai.) 

– Folyamatábra, diagram, vizuá-

lis rendezők készítése. (Pl. di-

agram készítése a XVIII. szá-

zad végi etnikai viszonyokról 

Magyarországon.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Egyes történelmi jelenségek és 

régiók eltérő időbeli ritmusá-

nak felismerése és kölcsönha-

tásainak elemzése. (Pl. a gaz-

dasági fejlettség Európában és 

a Habsburg Birodalomban.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzo-

lása különböző információfor-

rások alapján. (Pl. nemzetisé-

gek és etnikumok lakóhelyének 

bejelölése térképvázlaton.) 

 

Vizuális kultúra: 

A barokk építészet (pl. az 

Esterházy-kastély). 

Ének-zene: 

A barokk zene (pl. J. S. 

Bach), a klasszicizmus ze-

néje (pl. Beethoven, Haydn, 

Mozart). 

 

Informatika: 

Információgyűjtés az inter-

net felhasználásával. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Okok és következmények, tények és bizonyítékok, interpretáció, történelmi né-

zőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, nemzetiség, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, monar-

chia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria,  

vallás, vallásüldözés, kultúra. 
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Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső és alsó tábla, betelepítés, 

betelepülés, csonka társadalom, rendelet, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio 

Educationis, jozefinizmus, türelmi rendelet, jobbágyrendelet, zsellér. 

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

Topográfia: Habsburg Birodalom, Határőrvidék, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia uralkodása), 

1754 (a vámrendelet), 1767 (Urbárium), 1777 (Ratio Educationis),1780–1790 

(II. József uralkodása), 1781 (a türelmi rendelet), 1785 (a jobbágyrendelet). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: játékfilmek a korszakról 

Zenei CD-k: Pl. Haydn-művek 

Ismeretterjesztő filmek, játékfilmek 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: rekonstrukciós ábrázolások, 

uralkodók, kiemelkedő személyiségek portréi, műalkotások reprodukciói pl. táj-

képek, városok látképei, csataábrázolások, életképek,  
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Tematikai egység A forradalmak és a Szent Szövetség kora  Órakeret: 21 

Előzetes tudás 
A francia abszolutizmus. A felvilágosodás. Nagyhatalmi küzdelmek a 

XVIII. században. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló tudja, hogy a felvilágosodás korának eszméi (szabadság, egyen-

lőség, testvériség) nem egyszer egymást kizáró módon valósulnak meg. 

Felismeri, hogy a napóleoni háborúk a korábbi nagyhatalmi ellentétek új 

szakaszát jelentik. 

Megérti, hogy az ipari forradalom az adott korszakon túlmutató, összetett 

és az élet minden területét érintő nagy jelentőségű változás. Felismeri, hogy 

az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása mellett új tech-

nikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával létre-

hozza az ipari társadalmat, a népesség számszerű gyarapodását, urbanizá-

ciót és az ipari munkásság létszámának növelését. 

Ismeri és felismeri a korszak politikai ideológiáit. Tudja, hogy a francia 

forradalom és az ipari forradalom hatással van a modern, polgári fejlődésre 

és a korszak uralkodó eszméire. 
 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A francia forradalom kezdete 

és az alkotmányos monarchia 

időszaka. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

A királyság bukása és a köz-

társaság létrejötte. 

 

A jakobinus diktatúra és a ter-

ror. 

 

Napóleon hatalomra kerülése, 

a konzulátus időszaka. 

I. Napóleon császársága. 

 

A bécsi kongresszus és a 

Szent Szövetség kora. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az ipari forradalom. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. 

 

Az ipari forradalom társa-

dalmi és demográfiai hatásai. 

Népesség, demográfia. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Önálló információgyűj-

tés adott témához külön-

böző médiumokból (Pl. 

Napóleon személyiségé-

nek és életútjának bemu-

tatása.) 

– Egy történelmi oknyo-

mozás megtervezése. 

(Pl. Mi volt az oka a kon-

tinentális zárlat elrende-

lésének?) 

– Az információk önálló 

értelmezése. (Pl. a kor-

szak eszméinek felisme-

rése ismeretlen szöveges 

forrásokban.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Társadalmi-történelmi, 

erkölcsi problémák felis-

merése. (Pl. terror és ha-

talom a jakobinus dikta-

túra alatt.) 

– Az emberi (történelmi) 

cselekvés és annak kö-

vetkezménye közötti 

kapcsolat felismerése 

Magyar nyelv és irodalom: 

Dickens, Balzac, Puskin, Stendhal. 

 

Matematika: 

Gauss; diagramok készítése, értel-

mezése, táblázatok olvasása. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az emberi tevékenység környezeti 

hatásai. 

 

Fizika: 

A fizika tudományának hatása az 

ipari-technikai civilizációra. 

 

Földrajz: 

Európa szénmedencéi,  

gazdasági szerkezet, urbanizáció, 

demográfiai mutatók, környezetká-

rosítás. 

 

Ének-zene: 

Romantika, nemzeti romantika (pl. 

Franz Schubert-dalok, Frédéric 

Chopin, Wagner, Liszt Ferenc). 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret: 



Hatosztályos gimnázium 

  történelem 

 

2106 

Az ipari forradalom élet-

módra gyakorolt hatásai. 
Nők és férfiak életmódja és társa-

dalmi helyzete, életformák. 

 

A XIX. század uralkodó esz-

méi: liberalizmus, konzervati-

vizmus, nacionalizmus, szoci-

alizmus. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

A „népek tavasza”. 

(Pl. XVI. Lajos szerepe a 

hadüzenetben.) 

– A tanultak problémaköz-

pontú elrendezése. (Pl. 

hogyan akarják felszá-

molni a társadalmi ellen-

téteket az utópisták?) 

– Önálló vélemény megfo-

galmazása. (Pl. Metter-

nich politikai szerepe a 

bécsi kongresszuson.) 

 

 

 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása. (Pl. az ipari 

forradalom demográfiai 

következményei.) 

– Mások érvelésének ösz-

szefoglalása és figyelem-

bevétele. (Pl. vita XVI. 

Lajos kivégzésének okai-

ról.) 

– Események, történetek 

dramatikus megjelení-

tése. (Pl. Napóleon csá-

szárrá koronázása.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az 

ipari forradalom talál-

mányai.) 

– Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása. (Pl. az 

ipari forradalom előtti és 

alatti Anglia térképe.) 

– Történelmi időszakok 

különböző szempontú 

összehasonlítása. (Pl. a 

forradalom szakaszai a 

változások üteme és jel-

lege szerint.) 

A kommunikáció történetének 

alapfordulatai: távközlés. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Okok és következmények, történelmi források, tények és bizonyítékok, interp-

retáció, jelentőség. 
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Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit rétegek, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, nemzet, birodalom, szu-

verenitás, emberi jogok, állampolgári jogok, centrum, periféria, 

vallás, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: harmadik rend, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, gironde, jako-

binusok, terror, Szent Szövetség, polgári nemzet, nacionalizmus, liberalizmus, 

konzervativizmus, szocializmus, ipari forradalom, urbanizáció, népek tavasza. 

Személyek: XVI. Lajos, La Fayette, Talleyrand, Robespierre, Danton, Napó-

leon, Metternich, Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Austerlitz, Trafalgar, Lipcse, Waterloo, Német Szövetség. 

Kronológia: 1789 (a francia forradalom kezdete), 1793–1794 (a jakobinus dik-

tatúra), 1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1805 (az austerlitzi és a trafal-

gari csata), 1813 (a lipcsei csata), 1815 (a waterloo-i csata, a bécsi kongresszus 

befejeződése) 1848 (forradalmak Európában). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k 

Zenei CD-k: Chopin, Liszt, Schubert műveivel 

DVD-k – pl. ismeretterjesztő filmek, játékfilmek –, a francia forradalomról, Na-

póleonról, az ipari forradalom társadalmi jelenségeiről stb. 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: klasszicista épületek képei, 

műalkotások reprodukciói, uralkodók, kiemelkedő személyiségek portréi, az 

ipari forradalom találmányai 

 
  



Hatosztályos gimnázium 

  történelem 

 

2108 

Tematikai egység 
A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon  
Órakeret: 18 

Előzetes tudás 

A Magyar Királyság államszervezete a XVIII. században. Mária Terézia és 

II. József. A Szent Szövetség. Az ipari forradalom. A XIX. század uralkodó 

eszméi. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló belátja, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme meg-

erősödése, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere ha-

tározza meg. Tudja, hogy ekkor megfogalmazódik meg az igény a jobbágy-

rendszer és rendi viszonyok meghaladására, az érdekegyeztetésre, a közte-

herviselésre, valamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésére, amelyek 

a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. Tudja, 

hogy e célok megvalósítása állítja középpontba azokat a nagyformátumú 

politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a kö-

zösség hosszú távú érdekeit szolgáló reformprogramok mellé állítják a köz-

véleményt. 

Megérti, hogy a közös cél eredményezi a forradalom és szabadságharc ide-

jén létrejövő nemzeti egységet és összefogást, amely számos politikai, tár-

sadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két nagyhatalom külső katonai 

agressziója képes leverni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország a francia forra-

dalom és a napóleoni háborúk 

időszakában. 

 

Széchenyi István programja 

és gyakorlati tevékenysége. 

Fölzárkózás és lemaradás. 

 

A reformkor első évtizede. 

 

A reformkor fő kérdései az 

1840-es években. 

Kossuth Lajos reformkori 

programja és gyakorlati tevé-

kenysége. A Széchenyi – 

Kossuth vita. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

A reformkor társadalma és 

gazdasági élete. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Önálló információgyűjtés külön-

böző médiumokból, az internet-

ről (pl. Széchenyi tevékenységé-

ről). 

– Az információk önálló rendsze-

rezése és értelmezése (pl. a füg-

getlenség kimondásának okai a 

Függetlenségi nyilatkozat alap-

ján). 

– Ismeretszerzés személyes be-

szélgetésekből, tárgyak, épüle-

tek, képek közvetlen megfigye-

léséből. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi elbeszélé-

sek összehasonítása (pl. a re-

formkor életmódja kapcsán). 

– Érvek gyűjtése a feltevések mel-

lett és ellen, az érvek kritikai ér-

tékelése (pl. Kossuth és Széche-

nyi vitája 

– a zsidóemancipációval kapcsola-

tos viták bemutatása [Eötvös, 

Széchenyi, Kossuth]).  

Magyar nyelv és irodalom: 

Berzsenyi Dániel: A ma-

gyarokhoz I., Csokonai Vi-

téz Mihály, Kazinczy Fe-

renc, Kölcsey Ferenc: 

Himnusz, Huszt; Petőfi 

Sándor: Nemzeti dal, A 

XIX. század költői; Vörös-

marty Mihály: Szózat, Ka-

tona József: Bánk bán. 

A nyelvújítás. 

 

Matematika: 

Bolyai Farkas, Bolyai Já-

nos. 

 

Hon-és népismeret: 

Épített örökségünk. 

 

Földrajz: 

Budapest gazdasági jelen-

tősége. 

 

Dráma és tánc: 

Színháztörténet - Nemzeti 

Színház, Katona József: 

Bánk bán. 
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A polgári nemzeteszme kiala-

kulása és a nemzetiségi kér-

dés. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ség, 

 

A nemzeti kultúra kialaku-

lása. 

 

A pesti forradalom, az áprilisi 

törvények és a Batthyány-kor-

mány. 

Forradalom, reform, kompro-

misszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háborúk, hadviselés. 

 

A forradalom és szabadság-

harc nemzetközi összefüggé-

sei. 

– Történelmi-társadalmi adatok, 

modellek és elbeszélések elem-

zése a bizonyosság, a lehetőség 

és a valószínűség szempontjából. 

(Pl. a magyar függetlenség lehe-

tősége a trónfosztás után.) 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, kiselőadás 

tartása önálló gyűjtőmunka alap-

ján. (Pl. a reformkor hagyatéka 

megyénkben.) 

– Esszé írása (pl. az áprilisi törvé-

nyekről). 

– Események, történetek dramati-

kus megjelenítése. (Pl. Széche-

nyi felszólalása az 1825–27-es 

országgyűlésen.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Kronológiai adatok rendezése. 

(Pl. a reformországgyűlések 

eredményei). 

– Néhány kiemelt esemény, jelen-

ség topográfiai helyének meg-

mutatása a térképen vagy elhe-

lyezése a vaktérképen. 

Vizuális kultúra: 

A magyarországi klassziciz-

mus. 

 

Ének-zene: 

A nemzeti opera születése, 

a Himnusz megzenésítése 

(Erkel Ferenc), Liszt Fe-

renc. 

 

Informatika: 

Könyvtártípusok, könyv-

tártörténet. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, okok és következmények, történelmi források, jelentőség, tör-

ténelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, parlamentarizmus, népképviselet közigazgatás, birodalom, nemzet, 

nemzetiség, emancipáció, szuverenitás, centrum, periféria. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: reform, reformkor, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralis-

ták, cenzúra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, ér-

dekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, klasszicizmus, romantika, sajtószabad-

ság, nemzetőrség, áprilisi törvények, választójog, felelős kormány, népképvise-

let, jobbágyfelszabadítás, honvédség, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatko-

zat. 

Személyek: Martinovics Ignác, Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey 

Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Batthyány Lajos, Petőfi 

Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Világos. 
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Kronológia: 1790 (országgyűlés, X. tc.), 1795 (a magyar jakobinus mozgalom 

vezetőinek kivégzése), 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjele-

nése, 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), 1848–

1916 (Ferenc József uralkodása), 1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. áp-

rilis 14. (a Függetlenségi nyilatkozat kiadása), 1849. augusztus 13. (a világosi 

fegyverletétel). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek: a szabadságharc hadjáratairól 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: az 1848-as forradalom és szabadságharc filmes ábrázolásai 

Ismeretterjesztő filmek - Játékfilmek  

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: pl. forradalom vezetőiről, 

a szabadságharc fontos csatáiról 

Az aradi 13 vértanú portréi 

 

 

Tematikai egység 

Nemzetállamok kialakulása. Magyarország törté-

nete a szabadságharc leverésétől a kiegyezés meg-

kötéséig 

Órakeret: 15  

Előzetes tudás 
A XIX. század uralkodó eszméi. Népek tavasza. Forradalom és szabad-

ságharc Magyarországon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forra-

dalom termékeinek piacigénye együttesen segítik elő a nemzetállamok 

létrejöttét, mely állami keretként hatékonyan képes egy nép érdekeit 

megjeleníteni. Tudja, hogy az Egyesült Államokban a polgárháború te-

remti meg az egységes piac kialakításának lehetőségét, és így az ország 

nagyhatalommá válását. 

Tudja, hogy Magyarországon a szabadságharc erőszakos leverése nem 

járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével (pl. jobbágyfelszaba-

dítás), mert a Habsburg dinasztia felismerte ezek politikai stabilitást se-

gítő szerepét. Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, 

amely megfelelt a kor erőviszonyainak. Érti, és képes elemezni a dua-

lista államberendezkedést. 
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Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Franciaország nagyhatalmi 

törekvései III. Napóleon ko-

rában. 

 

Az olasz egység létrejötte. 

 

Az egységes Németország 

megteremtése. 

 

Az Amerikai Egyesült Álla-

mok polgárháborúja és nagy-

hatalommá válása. 

 

Megtorlás és önkényuralom 

Magyarországon. 

Függetlenség, alávetettség. 

 

Magyarország és a bécsi ud-

var viszonyának a változása 

1860–1865 között. 

 

A kiegyezéshez vezető út és a 

kiegyezés. 

 

A kiegyezés politikai és gaz-

dasági rendszere. 

Államformák, államszervezet.  

 

A kiegyezés értékelése és al-

ternatívái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi maga-

tartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése eltérő 

források alapján. (Pl. 

Deák politikai magatar-

tása.) 

– Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. Mi-

lyen okok járultak hozzá 

Deák politikai álláspont-

jának változásaihoz?) 

– Példák gyűjtése a szabad-

ságharcot követő megtor-

lás és üldöztetés magyar 

valamint más nemzetiségű  

áldozatairól, formáiról, 

eszközeiről, méretéről.  

(Pl. a lengyel, olasz és né-

met származású honvéd 

tisztek kivégzése, a hazai 

zsidó közösségekre kirótt 

hadisarc.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Tételmondat meghatáro-

zása, szövegtömörítés (pl. 

a gazdasági kiegyezés lé-

nyegi elemei). 

– Feltevések megfogalma-

zása igaz történetek sze-

replői cselekedeteinek, vi-

selkedésének mozgatóiról. 

(Pl. Garibaldi szicíliai 

hadjáratának célja.) 

– Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen. (Pl. vita a 

kiegyezés szükségességé-

ről.) 

 

 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, kis-

előadás tartása önálló 

gyűjtőmunka alapján (pl. a 

kiegyezés alternatíváiról). 

Magyar nyelv és irodalom: 

Arany János: A walesi bárdok; 

Madách Imre: Az ember tragé-

diája. 

 

Matematika: 

Diagramok készítése, értelme-

zése, táblázatok olvasása. 

 

Földrajz: 

Európa és az Amerikai Egye-

sült Államok nagytájai. 

 

Ének-zene: 

Verdi: Aida. 
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– Történelmi témák vizuális 

ábrázolása. (Pl. összeha-

sonlító táblázat készítése 

az olasz és a német egység 

kialakulásáról.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az 

amerikai polgárháború 

eseményei.) 

– Egyes történelmi jelensé-

gek és régiók eltérő idő-

beli ritmusának felisme-

rése és kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. az olasz, a 

német egyesítés folyama-

tának összekapcsolása a 

kiegyezéshez vezető úttal.) 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és bizonyíté-

kok, interpretáció. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, népesedés, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági kapcsola-

tok, gazdasági teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazda-

sági válság,  

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

önkényuralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria. jogegyenlőség, 

emancipáció. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: kisnémet és nagynémet egység, nemzetállam, emigráció, Dunai 

Konföderáció, passzív ellenállás, provizórium, húsvéti cikk, kiegyezés, du-

alizmus/dualista monarchia, közös ügyek, gazdasági kiegyezés, Cassandra-

levél, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Cavour, Bismarck, I. Vilmos, Lincoln, 

Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula. Rotschild, Ganz 

Ábrahám. 

 

 

Topográfia: Piemont, Solferino, Olaszország, Königgrätz, Német Császár-

ság, Amerikai Egyesült Államok, Elzász-Lotaringia, Sedan, Arad, Oszt-

rák–Magyar Monarchia. 

Kronológia: 1853-56 (a krími háború), 1859 (a solferinói ütközet), 1861 

(az olasz egység létrejötte), 1861-65 (polgárháború az Amerikai Egyesült 

Államokban), 1866 (a königgrätzi csata), 1870 (a sedani csata), 1871 (a 



Hatosztályos gimnázium 

  történelem 

 

2113 

Német Császárság létrejötte), 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivég-

zése), 1850–1859 (Bach-korszak), 1865 (Deák Ferenc húsvéti cikke), 1867 

(a kiegyezés, Ferenc József megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi törvény, 

a horvát-magyar kiegyezés). 

Taneszközök  

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép 

DVD-k: ismeretterjesztő és játékfilmek a korszakról. Pl. A szabadságharc 

leverése utáni évtizedekről, a Millennium koráról 

Papírképek dekorációhoz és tablókészítéshez: uralkodók, kiemelkedő sze-

mélyiségek, politikusok portréi, a korszak jelentős műalkotásai, építészeti 

alkotásai 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanuló tudatosan vállalja az újkori egyetemes és magyar kultúrkincs rend-

szerező megismerése révén az egyetemes emberi értékeket.  

Ismerje fel és fogadja el a családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás 

fontosságát. 

Ismerje fel a múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok látható 

és háttérben meghúzódó bonyolultabb összefüggéseket, és ezek erkölcsi-eti-

kai aspektusait. 

Ismerje fel a különböző államformák működési jellemzőit. 

Ismerje fel és mind szélesebb körben differenciáltan alkalmazza a történe-

lem értelmezését segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat az árnyalt 

történelmi tájékozódás és gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek vagy egy-egy 

esemény, jelenség értékelésekor egymástól eltérő álláspontokat is megfo-

galmazhat. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek társa-

dalmi, gazdasági és szellemi hátterét, azok következményeit. 

Ismerje a polgári átalakulás szellemi, társadalmi, gazdasági, politikai jel-

lemzőit, illetve azokat a feltételeket, okokat és következményeket, amelyek 

e folyamatot meghatározták. 

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

szellemi tényezők együttesen befolyásolják és ismerje fel ezek bonyolult 

összefüggéseit egy-egy történelmi esemény feldolgozása kapcsán. 

Tudjon példákat mondani különböző korok eltérő értékítéleteiről. 

Tudja a korszakban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokás-

módjait összehasonlítani. 

Tudja azonosítani a civilizációk története és a forradalmak menete jellegze-

tes sémáit. 

Tudja azonosítani Európa és a világ különböző régióinak eltérő fejlődési 

útjait és azok jellegzetességeit. 

Tudja azonosítani a polgári átalakulás szellemi, társadalmi, gazdasági, poli-

tikai folyamainak meghatározó eseményeit, jelenségeit, szereplőit. 

Tudja a rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni és értékelni. 
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Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző 

esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni tételmondatok megha-

tározásával, szövegek tömörítésével és átfogalmazásával. 

Tudja helyesen használni a történelmi korszakok és periódusok elnevezé-

seit. 

Tudja az egyes korszakokat komplex módon jellemezni és bemutatni. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készí-

teni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atla-

szokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, diagra-

mokból és internetről. 

Legyen képes megismert és összegyűjtött információk rendezésére és értel-

mezésére. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelé-

sére és következtetések levonására. 

Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek 

feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek csele-

kedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes különböző szereplők nézőpontjából történelmi helyzeteket el-

beszélni, eljátszani a különböző szereplők nézőpontjából. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes vitá-

ban 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, vala-

mint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon kronológiai 

adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és periódusok ne-

vét. Legyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat, egybevetni el-

térő 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. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok raj-

zolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítá-

sára, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leginkább 

megfelelő térkép kiválasztására. 
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11-12. évfolyam 

 

A gimnáziumi történelemtanítás utolsó két éve az érettségire való felkészülés/felkészí-

tés jegyében telik el, ezért minden, a történelemtanítás során szerepet játszó fejlesztési területet 

és kulcskompetenciát kiemelünk és elmélyítünk. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti azonos-

ságtudat kialakítása és a hazafias, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés. 

Fontos, hogy hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a demokratikus 

jogállam iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan résztvevő állampolgárokat neveljünk. Ehhez 

használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúltunk történelmének mindazon értékeit (pl. jeles ma-

gyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkás-

ságát), közös társadalmi és állami sikereinket (pl. rendszerváltás, a demokratikus jogállam ki-

építése, békés nemzetegyesítés, az európai közösséghez és az atlanti szövetséghez csatlakozá-

sunk), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, feldolgozására is. Lényeges az is, 

hogy a XX. századi népirtások (pl. örmény népirtás, holokauszt, délszláv háború), a tömegmé-

retű tragédiák és mögöttük rejlő egyéni sorsok feldolgozása megtörténjen, a történelmi átélhe-

tőség és kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és diktatúrák 

során az egyéni és szervezett ellenállás különböző formáinak megismerése, a személyes maga-

tartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia alkalmas a demok-

rácia iránti végső elköteleződésre, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai gondolat 

iránti egyértelmű állásfoglalásra is. A tanulók fejlesztésének alappillérei közül első helyen a 

források használata és értékelése említhető. A belőlük történő önálló adatgyűjtés mellett a tör-

ténelmi háttér ismeretében következtetések levonása is szükséges. Mindehhez elengedhetetlen 

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

is annak tudatában, hogy tartalmuk a különböző történelmi korokban változó jelentésű lehet. 

Igen fontos elem történelemtanításunk záró szakaszában is a tanulók történelmi időben és tér-

ben való tájékozódó képessége, mely a kronológiai és topográfiai adatokon túl azok egységben 

látását, az események sorrendjét (diakrónia) és az egy időben zajló történések (szinkrónia) fel-

ismerését is jelenti. Ezen a szinten már elvárható egyszerű kronológiai táblázatok önálló készí-

tése, valamint kronológiai munkák használata is. Fontos a történelmi tér változásainak a felis-

merése, a történelmi és földrajzi térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet ki-

alakítása a történelmi jelenségek értelmezésében. 

A társadalmi és állampolgári ismeretek – mint közvetlen szocializációs hatású témakö-

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

lamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból fakad, hogy a jelenben való 

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

a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. Olyan készségek fejlesz-

tését 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. 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 ki-

alakításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és audiovi-

zuális szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint tudatos és 

kritikus kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen értelmez-

hető szövegek jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek és 

vélemények tisztázása. 
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A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi és állampolgári ismeretek té-

makörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok társadalomtudományi ismere-

teit. 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 or-

szággyűlési 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. Ezt az teszi fontossá, hogy 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 diá-

kok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket közvetít, 

hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi gyakorló-

térnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési és prob-

lémamegoldó képessége, empátiája, toleranciája és együttműködési készsége. 

 

11. évfolyam 
 

Tematikai egységek óraszámai: 

Tematikai egység címe Órakeret 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 18 

A dualizmus kora Magyarországon  18 

Az első világháború és következményei  20 

Európa és a világ a két világháború között 20 

Magyarország a két világháború között 18 

Társadalmi ismeretek 7 

Év végi ismétlés, rendszerezés 7 

 

Órabeosztás 

Cím  Óraszám 

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 18 

Az ipari forradalom újabb hulláma. Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

2 

A polgári állam. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

1 

A gyarmatosítás új vonásai és a gyarmatbirodalmak. 

Kína és Japán. 

Függetlenség és alávetettség. 

2 

Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. 

Egyezmények, szövetségek. 

2 

A keleti kérdés és a Balkán. 2 

Társadalmi és demográfiai változások. 2 
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A tudományos és politikai gondolkodásmód változása. 
Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

1 

Az életmód és a mindennapok a XIX. század végén. 

Egyenlőség, emancipáció. 

1 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói 

munka bemutatására tartalékolt órák 

3 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 1 

Témazáró dolgozat 1 

A dualizmus kora Magyarországon  18 

A dualista állam kiépülése és működése. 

Államformák, államszervezet. 

2 

Gazdasági változások a dualizmus korában. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. Fölzárkózás és le-

maradás. 

1 

Társadalmi változások és népesedési viszonyok a dualizmus korá-

ban. 

Népesség, demográfia. 

2 

Budapest világvárossá válása. 1 

Etnikai és nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

1 

A dualista monarchia válsága. 1 

Életmód és mindennapok a századfordulón. 

Nők és férfiak életmódja, társadalmi helyzete, életformák. 

1 

A tudomány és művészetek jellemzői a korszakban. 2 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói 

munka bemutatására tartalékolt órák 

3 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 2 

Témazáró dolgozat 2 

Az első világháború és következményei  20 

Az első világháború. 

Hadviselés, tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

2 

Magyarország az első világháborúban. 1 

A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra ki-

épülése Szovjet-Oroszországban. 

2 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák–

Magyar Monarchia felbomlása, az őszirózsás forradalom, a tanács-

köztársaság. 

2 

Az első világháborút lezáró békerendszer. 2 

A trianoni békediktátum. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

1 

Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa 1 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói 

munka bemutatására tartalékolt órák 

3 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 2 

Témazáró dolgozat 2 

Európa és a világ a két világháború között 20 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 1 
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Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két világ-

háború között. 

2 

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 1 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

Történelemformáló eszmék. 

2 

Az 1929–33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. 

Az Amerikai Egyesült Államok válasza a válságra: a New Deal. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

2 

A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. A fanatizmus jellemzői és 

formái. 

2 

Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 2 

A gyarmatok helyzete. 2 

A tudomány és a művészetek a két világháború között. 

Korok, korstílusok. 

1 

Életmód és mindennapok a két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

1 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói 

munka bemutatására tartalékolt órák 

3 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 2 

Témazáró dolgozat 2 

Magyarország a két világháború között 18 

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és vál-

sága. 

Államformák, államszervezet.  

2 

A válság és hatása, a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 3 

A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

2 

A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon. 2 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. 

Szegények és gazdagok világa. Egyenlőség, emancipáció. 

2 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Korok, korstílusok. 

2 

Tömegkultúra és sport. 1 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 2 

Témazáró dolgozat 2 

Társadalmi ismeretek 7 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 

1 

A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 1 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. 

1 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. Tudatos fogyasztói 

magatartás. 

1 

A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, okta-

tás) megismerése. 

1 

Összefoglalás 1 

Témazáró dolgozat 1 
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Év végi ismétlés, rendszerezés 7 

Tematikus ismétlés és ismétlő feladatsorok és esszék  

Államformák, államszervezet 1 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák 1 

Békék, háborúk, hadviselés 1 

Egyezmények, szövetségek 2 

Ismétlő feladatsorok, esszék írása 2 

 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora Órakeret: 18 

Előzetes tudás 

Az első ipari forradalom és következményei. A XIX. század uralkodó 

eszméi. A nemzetállamok kialakulása. Polgárháború az Egyesült Álla-

mokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló érti, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének igé-

nye, a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozza 

a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyar-

matosítás új szakaszának megjelenését eredményezi. Tudja, hogy a mo-

dern polgári államszervezet új funkciói kiterjednek az oktatásra, az 

egészségügyre és a szociálpolitikára, azaz számos, a közösséget össze-

tartó elemmel bővültek. 

Képes bemutatni az ipari forradalom újabb szakaszának pozitív (pl. pol-

gárosodás) és negatív következményeit (pl. környezetkárosítás). Tudja, 

hogy a XIX. század első felében kialakult az új eszmék és gazdasági-

társadalmi változások hatására jelentősen átalakultak a század második 

felében. Megérti, hogy mely okok vezettek az első világháborúhoz. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ipari forradalom újabb 

hulláma. 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

 

 

 

A polgári állam. 

A hatalommegosztás formái, 

szintjei. 

 

A gyarmatosítás új vonásai és 

a gyarmatbirodalmak. 

Kína és Japán. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Nagyhatalmi konfliktusok és 

a szövetségi rendszerek kiala-

kulása. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A keleti kérdés és a Balkán. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Élethelyzetek megfigye-

lése források alapján. (Pl. 

a szórakozás új formái.) 

 

– Ismeretszerzés különböző 

típusú forrásokból. (Pl. vi-

lággazdasági részesedési 

adatok.) 

– Önálló információgyűjtés 

adott témához az internet 

segítségével. (Pl. a városi 

életforma képekben, a 

Dreyfus-ügy.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tanult ismeretek problé-

maközpontú elrendezése. 

(Pl. a balkáni konfliktus 

okai.) 

– Társadalmi-történelmi, er-

kölcsi problémák felisme-

Magyar nyelv és irodalom: 

Dosztojevszkij, Victor Hugo, 

Lev Tolsztoj, Kafka, Apolli-

naire, Baudelaire, Rimbaud. 

 

 

Matematika: 

Diagramok készítése, értelme-

zése, táblázatok olvasása. 

 

Biológia-egészségtan: 

Az emberi tevékenység kör-

nyezeti hatásai; Az evolúció 

darwini leírása. 

 

Fizika: 

A tudomány hatása az ipari-

technikai civilizációra, a ra-

dioaktivitás és az elektromos-

ság. 

 

Vizuális kultúra:Az impresszi-

onizmus (pl. Edouard Manet, 
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Társadalmi és demográfiai 

változások. 

 

A tudományos és politikai 

gondolkodásmód változása. 
Világkép, eszmék, ideológiák, társa-

dalomkritika. 

 

Az életmód és a mindennapok 

a XIX. század végén. 

Egyenlőség, emancipáció. 

rése, önálló megfogalma-

zása. (Pl. az iparosodás 

környezetszennyező ha-

tása.) 

– Önálló vélemény alkotása 

(Pl. a női emancipáció té-

nyezői.) 

 

Kommunikáció: 

– Történetek elbeszélése 

emlékezetből. (Pl. az első 

újkori olimpia.) 

– Esszé írása. (Pl. az egyen-

lőtlen fejlődés okai.) 

– Folyamatábra, diagram, 

vizuális rendezők készí-

tése. (Pl. az ipari forrada-

lom húzóágazatainak be-

mutatása diagramokon.) 

 

 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Egyes történelmi jelensé-

gek és régiók eltérő időbeli 

ritmusának felismerése és 

kölcsönhatásainak elem-

zése. (Pl. a centrum – fél-

periféria – periféria.) 

 

– Történelmi időszakok ösz-

szevetése. (Pl. az ipari for-

radalom két korszakának 

az összehasonlítása.) 

Claude Monet), a szecesszió 

(pl. Klimt), expresszonizmus 

(pl. Munch), a kubizmus (pl. 

Picasso). 

 

Testnevelés és sport: Az első 

újkori olimpia. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, tények és bizonyítékok, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, mo-

narchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, közigazgatás, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, kultúra. 
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Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, tőkekivitel, polgári állam, ál-

talános választójog, középosztály, emancipáció, antiszemitizmus, cionizmus, 

szakszervezetek, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, bolsevizmus, 

egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, antant, központi hatal-

mak, keleti kérdés, szecesszió. 

Személyek: Ford, Rotschildok, II. Vilmos, Viktória királynő, XIII. Leó, Lenin. 

Topográfia: Balkán, Szerbia, Szuezi- csatorna, Japán. 

Kronológia: 1873 (három császár szövetsége), 1878 (a San Stefano-i béke, a 

berlini kongresszus, Bosznia-Hercegovina okkupációja), 1882 (a hármas szö-

vetség megalakulása), 1896 (az első újkori olimpia), 1907 (a hármas antant 

létrejötte), 1912–13 (a Balkán-háborúk). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Fogalomtár 

Időszalag 

Falitérkép 

Uralkodók, kiemelkedő személyiségek portréi 

Papírképek dekorációhoz és tablókészítéshez: műalkotások reprodukciói 

 

Tematikai egység A dualizmus kora Magyarországon  Órakeret: 18 

Előzetes tudás 

A dualista állam politikai és gazdasági rendszere. A nemzetiségi kérdés.  

Az életmód és a gondolkodásmód változása a tudomány és a technika 

fejlődésének új szakaszában. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy az új polgári világ kiépülése számos vonatko-

zásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így hazánk az európai él-

mezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett – 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. Képes té-

nyekkel alátámasztva értékelni a dualizmus politikai és gazdasági rend-

szerét, és demográfiai, társadalmi változásait. Látja a kiegyezés hosszú 

távú hatásait Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó 

polgárság kiemelkedő szerepet játszott. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A dualista állam kiépülése és 

működése. 

Államformák, államszervezet. 

 

Gazdasági változások a dua-

lizmus korában. 

A technikai fejlődés feltételei 

és következményei. Fölzárkó-

zás és lemaradás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző 

forrásokból. (Pl. korfák-

ból a korösszetétel meg-

határozása.) 

– Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. Ru-

dolf trónörökös rejtélyes 

halála.) 

Magyar nyelv és irodalom:  

Jókai Mór: A kőszívű ember 

fiai; Mikszáth Kálmán novel-

lái; Ady Endre: Góg és Magóg 

fia vagyok én…; 

Molnár Ferenc: A Pál utcai 

fiúk; a Nyugat folyóirat. 
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Társadalmi változások és né-

pesedési viszonyok a dualiz-

mus korában. 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

 

Etnikai és nemzetiségi viszo-

nyok a dualizmus korában. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

 

 

A dualista monarchia válsága. 

 

Életmód és mindennapok a 

századfordulón. 

Nők és férfiak életmódja, tár-

sadalmi helyzete, életformák. 

 

A tudomány és művészetek 

jellemzői a korszakban. 

– Ismeretszerzés beszélge-

tésekből, tárgyak, épüle-

tek, képek megfigyelésé-

ből. (Pl. a szecesszió stí-

lusjegyeinek tanulmányo-

zása épületek segítségé-

vel.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek viselkedé-

sének mozgatóiról felte-

vések megfogalmazása, a 

tettek és következményeik 

közötti kapcsolatok felis-

merése. (Pl. az ún. zseb-

kendőszavazás.) 

– Erkölcsi kérdéseket fel-

vető élethelyzetek felis-

merése, bemutatása. (Pl. a 

tiszaeszlári vérvád képte-

lensége.) 

– Feltevések megfogalma-

zása egyes jelenségek hát-

teréről, feltételeiről, okai-

ról. (Pl. a zsidó emancipá-

ció okai, a zsidóság rész-

vétele a modernizáció-

ban.) 

– Különféle társadalmi-tör-

ténelmi jelenségek össze-

hasonlítása különböző 

szempontok alapján. (Pl. 

a város és a vidék életfor-

mája.) 

 

 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, kis-

előadás tartása önálló 

gyűjtőmunka alapján. (Pl. 

a MÁV létrejötte; Puskás 

Tivadar találmányai.) 

– Saját vélemény megfogal-

mazása (Pl. vita Tisza 

Kálmán közigazgatási re-

formjáról.) 

Matematika: Diagramok ké-

szítése, értelmezése, tábláza-

tok olvasása. 

 

Fizika:  

Elektromosság, elektromos 

generátorok.  

 

Földrajz: Magyarország ter-

mészeti adottságai. 

 

Vizuális kultúra:  

A romantika és a realizmus 

Magyarországon (pl. Steindl 

Imre: Országház, Munkácsy 

Mihály), a szecesszió (pl. 

Csontváry Kosztka Tivadar). 

 

Ének-zene:  

Bartók Béla, Dohnányi Ernő, 

Kodály Zoltán. 

 

Testnevelés és sport: Magya-

rok az olimpián, sikeres ma-

gyar sportágak (úszás, vívás). 
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– Történetek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. parla-

menti vita a véderő kérdé-

séről.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Időbeli sorrendek kialakí-

tása (Pl. kormánypártok 

időrendje.) 

– Egy-egy korszak komplex 

bemutatása (pl. Tisza Kál-

mán kora; prezentáció ké-

szítése a millennium idő-

szakáról.) 

– Az adott téma tanulmá-

nyozásához legmegfele-

lőbb térkép kiválasztása. 

(Pl. a nemzetiségek hely-

zete, a nehézipari körzetek 

bemutatása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változások és folyamatosság, okok és következmények, történelmi források, 

tények és bizonyítékok, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit rétegek, középrétegek, alsó rétegek, korfa, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, monarchia, parla-

mentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, nép-

képviselet, 

vallás. jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: amnesztia, Szabadelvű Párt, torlódó társadalom, úri középosztály, 

dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó emancipáció, állami anyakönyve-

zés, polgári házasság, népoktatás, millennium, antiszemitizmus. 

Személyek: Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi 

Oszkár, Kandó Kálmán, Puskás Tivadar. Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Budapest, Bosznia-Hercegovina, Fiume. 

Kronológia: 1867–1918 (a dualizmus korszaka), 1875–90 (Tisza Kálmán mi-

niszterelnöksége), 1873 (Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a 

Szabadelvű Párt választási veresége, belpolitikai válság). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 



Hatosztályos gimnázium 

  történelem 

 

2124 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: Ismeretterjesztő filmek - Játékfilmek a korszakról 

zenei CD-k: Bartók, Kodály műveivel 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: a kor kiemelkedő szemé-

lyiségei – politikusok, művészek, tudósok portréi, képek a millenniumi ün-

nepségekről, a millenniumi Budapestről 

Uralkodók, kiemelkedő személyiségek portréi 
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Tematikai egység 
Az első világháború és következ-

ményei  

Órakeret: 20  

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konf-

liktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés.  

A dualista monarchia válsága. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló megérti, hogy ugyanazzal a történelmi eseménnyel kapcso-

latban az okok és a következmények kiválasztása és logikai összeren-

dezése között jelentős különbségek lehetnek. Érzékeli, hogy az oko-

zati összefüggések feltárása közötti különbségek miatt lényeges elté-

rések lehetnek ugyanazon történelmi esemény bemutatása, értelme-

zése 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 ver-

sengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési verseny és a 

megoldatlan 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 lé-

tező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt rom-

boló 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 hábo-

rús társadalmi áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor ezek magukban 

hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

Reálisan értékeli a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút le-

záró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondá-

sokat, különös tekintettel a kelet-közép-európai régióra. Érti az orosz-

országi események társadalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az em-

beri történelem további alakulására gyakorolt hatásait. Látja, hogy a 

világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült Államok 

centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tö-

megdemokráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő vi-

lágpiac felbomlását eredményezte. 

Képes különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálatára és 

megítélésére a történelmi hitelesség szempontjából. Önálló véleményt 

tud megfogalmazni történelmi eseményekről. 

Témák Fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pon-

tok 

Az első világháború. 

Hadviselés, tömegtájékozta-

tás, sajtó, propaganda. 

Magyarország az első világ-

háborúban. 

 

A februári forradalom és a 

bolsevik hatalomátvétel. A 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés személyes beszél-

getésből, megfigyelésből (Pl. há-

borús emlékművek.) 

– Egy történelmi oknyomozás meg-

tervezése. (Pl. a Lusitania elsüly-

lyesztése.) 

 

Magyar nyelv és iro-

dalom:Háborús ver-

sek (pl. Ady, Babits: 

Jónás könyve). 

 

Biológia-egészség-

tan: 
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diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

 

A háborús vereség következ-

ményei Magyarországon: az 

Osztrák–Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás 

forradalom, a tanácsköztár-

saság. 

 

Az első világháborút lezáró 

békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Új államok Közép-Európá-

ban. A határon túli magyar-

ság sorsa. 

Kritikai gondolkodás: 

– A cselekvés és annak következmé-

nyei közötti kapcsolat felismerte-

tése (Pl. Lenin és a bolsevik hata-

lomátvétel.) 

– Történelmi elbeszélések összeha-

sonítása. (Pl. háborús leírások 

összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Mások érvelésének összefoglalása 

és figyelembevétele. (Pl. Károlyi 

Mihály politikai szerepének érté-

kelése.) 

– Folyamatábra, diagram, vizuális 

rendezők készítése. (Pl. a háborús 

veszteségek.) 

– Események, történetek, jelenségek 

mozgásos, dramatikus megjelení-

tése. (Pl. Apponyi Albert a Főta-

nács előtt.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartása. (Pl. 

a határon túli osztálykirándulás-

ról.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Különböző időszakok történelmi 

térképeinek összehasonlítása, a 

történelmi tér változásainak leol-

vasása. (Pl. a történelmi Magyar-

ország és a trianoni Magyaror-

szág összehasonlítása.) 

– Történelmi időszakok különböző 

szempontú összehasonlítása. (Pl. 

frontvonalak változása az egyes 

frontszakaszokon.) 

Fertőzés, higiénia, 

járvány. 

 

Földrajz: 

A magyarság által 

lakott, országhatáron 

túli területek, Ma-

gyarországon élő 

nemzetiségek. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, okok és következmények, történelmi források, tények és 

bizonyítékok, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, fel-

emelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrá-

sok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, demokrácia, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szu-

verenitás, háború, hadsereg,  

vallás, vallásüldözés. antiklerikalizmus 



Hatosztályos gimnázium 

  történelem 

 

2127 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, frontvonal, hátország, 

jóvátétel, Népszövetség, kisebbségvédelem, revízió, szovjet, kommuniz-

mus, őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, Kommunisták Magyaror-

szági Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, ellenforradalom, 

vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi Mihály, Já-

szi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Somme, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Romá-

nia, Csehszlovákia, balti államok, Doberdó, 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), 1916 (csata a Somme-nál), 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 versail-

les-i béke), 1919. március 21.– augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 

1920. június 4.(a trianoni békediktátum aláírása). 

Taneszközök Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Interaktív tananyag 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: dokumentumfilmek az első világháborúról 

Játékfilmek  

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: 

Uralkodók, kiemelkedő személyiségek portréi 

Papírképek dekorációhoz és tablókészítéshez 

 

Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között Órakeret: 20 

Előzetes tudás 
Az első világháborút lezáró békerendszer. A bolsevik hatalomátvétel 

és a proletárdiktatúra kiépülése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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 vezet-

tek be. Ismeri a diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji 

vagy osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva ember-

csoportokat bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, és 

a 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. 



Hatosztályos gimnázium 

  történelem 

 

2128 

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 gazda-

sági válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. Belátja, 

hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra végér-

vényes szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a 

női emancipáció felé. 

Képes társadalmi-történelmi események összehasonlítására, értékren-

dek egybevetésére, azok értékelésére, saját álláspont megfogalmazá-

sára. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az 1920-as évek politikai és 

gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintély-

uralmi rendszerek Európá-

ban a két világháború között. 

 

Az olasz fasiszta állam és 

ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a 

Szovjetunióban. 

Történelemformáló eszmék. 

 

Az 1929–33-as világgazda-

sági válság jellemzői és kö-

vetkezményei. Az Amerikai 

Egyesült Államok válasza a 

válságra: a New Deal. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A nemzetiszocialista ideoló-

gia és a náci diktatúra jel-

lemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. A fanatizmus 

jellemzői és formái. 

 

 

Nemzetközi viszonyok a két 

világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Önálló információgyűj-

tés különböző médiu-

mokból (Pl. Hitler beszé-

dei, propagandafilmek, 

plakátok.) 

– Ismeretszerzés külön-

böző típusú forrásokból 

(Pl. a gazdasági válságot 

jellemző adatsorokból.) 

– Kézikönyvek, lexikonok 

használata. (Pl. fogalom 

meghatározására.)  

 

Kritikai gondolkodás: 

– Szövegek, hanganyagok 

vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. be-

szédek, propagandafil-

mek.) 

 

– Történelmi-társadalmi 

modellek elemzése a bi-

zonyosság, a lehetőség és 

a valószínűség szem-

pontjából. (Pl. válságke-

zelő módszerek.) 

– Tételmondat meghatáro-

zása, szövegtömörítés. 

(Pl. politikai programok 

tömör megfogalmazása.) 

 

Kommunikáció: 

Magyar nyelv és irodalom: 

Bulgakov, Thomas Mann, 

Hemingway. 

 

Matematika: 

Számok, műveletek, egyéb 

matematikai szimbólumok 

alapján az általuk leírt valósá-

gos helyzetek, történések, 

összefüggések elképzelése. 

 

Biológia-egészségtan: 

Védőoltások. 

 

Fizika: 

Elektromágneses hatás terje-

dése (rádió). 

 

Földrajz:  

A gazdasági fejlettség területi 

különbségei, a gazdasági szer-

kezet és a társadalmi-gazda-

sági fejlettség kapcsolata. 

 

Ének-zene: 

Az avantgárd zene. 

 

 

Vizuális kultúra: 

Szürrealizmus (pl. Salvador 

Dali), fotóművészet. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: Tömegtájékoztatás és 
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A tudomány és a művésze-

tek a két világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a 

két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

– Esszé írása. (Pl. az 1929–

1933-as gazdasági világ-

válság okai.) 

– Elsődleges történelmi 

források elemzése, ösz-

szefüggések felderítése. 

(Pl. a náci párt tömeg-

párttá válása.) 

– Mások érvelésének ösz-

szefoglalása és figyelem-

bevétele. (Pl. a diktatú-

rák közös és eltérő voná-

sai.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Események, jelenségek, 

tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. a két 

világháború közötti idő-

szak gazdasági változá-

sainak időrendje.) 

– Egyes történelmi jelensé-

gek és régiók eltérő idő-

beli ritmusának felisme-

rése és kölcsönhatásai-

nak elemzése. (Pl. a vi-

lággazdasági válság tér-

beli és időbeli különbsé-

gei.) 

demokrácia, kultúra és tömeg-

kultúra. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, interpretáció, törté-

nelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, fel-

emelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrá-

sok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ágak, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, biro-

dalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet 

vallás, vallásüldözés. 
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Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant, Dawes-terv, 

pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, GULAG, 

személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, 

totális diktatúra, tömegpropaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, zsi-

dóüldözés, Führer, SS, Berlin–Róma tengely, antikomintern paktum, 

Anschluss, tekintélyelvű államok, magaskultúra/elitkultúra, tömegkul-

túra, erőszakmentes ellenállás. 

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

Gandhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Jugoszlávia, Szovjetunió, Berlin, Weimari 

Köztársaság, Moszkva, Ausztria, Saar-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, Roose-

velt elnökségének kezdete), 1936 (a Berlin-Róma tengely), 1938 (az 

Anschluss, a müncheni konferencia). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k 

Ismeretterjesztő filmek - Játékfilmek  

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: uralkodók, kiemel-

kedő személyiségek portréi, Papírképek dekorációhoz és tablókészítéshez 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 
Órake-

ret:18  

Előzetes tudás 
A trianoni békediktátum és hatásai. Új államok Közép-Európában. A 

határon túli magyarság sorsa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

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

beszámolóban nincsenek valótlan tények és hamis állítások, nem biz-

tosítja azt, hogy a beszámoló hiteles és megbízható képet ad az ese-

ményekről. Félrevezető lehet például az, ha bizonyos tényeket nem 

említ, vagy olyan összefüggéseket sugall az események között, ame-

lyek valójában nem léteztek. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított terü-

leteken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét. 

Szélsőségektől mentesen értékeli az adott történelmi időszakot, annak 

eseményeit és személyiségeit. Tisztában van a külpolitikai alternatí-

vákkal és képes azonosítani azok mozgatórugóit. Érti, hogy a két vi-

lágháború közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a tri-

anoni békeszerződés és annak hatásaira való reflektálás volt. Tudato-

sulnak benne a trianoni békeszerződés politikai életre, gazdaságra, tár-

sadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai. 
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Képes különböző időszakokat bemutató történelmi térképek összeha-

sonlítására, a különböző változások (területi, etnikai, demográfiai 

stb.) hátterének a feltárására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A konszolidáció kezdete fo-

lyamata, jellemzői, eredmé-

nyei és válsága. 

Államformák, államszerve-

zet.  

 

A válság és hatása, a belpoli-

tikai élet változásai az 1930-

as években. 

 

A magyar külpolitika céljai 

és lehetőségei a két világhá-

ború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A revízió lépései és politikai 

következményei Magyaror-

szágon. 

 

Társadalom és életmód Ma-

gyarországon a két világhá-

ború között. 

Szegények és gazdagok vi-

lága. Egyenlőség, emancipá-

ció. 

 

Tudomány és művészet a két 

világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Tömegkultúra és sport. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Rövid szöveges tartalmi 

ismertető készítése (pl. a 

Bethlen–Peyer egyezség-

ről). 

– Élethelyzetek megfigye-

lése források alapján. (Pl. 

alkalmazottak helyzete a 

válság idején.) 

– Az információk önálló 

rendszerezése és értelme-

zése. (Pl. a revízió okai-

nak és következményei-

nek megkülönböztetése.) 

 

Kritikai gondolkodás:  

– Feltevések megfogalma-

zása cselekedetek moz-

gatóiról. (Pl. IV. Károly 

visszatérései.)  

– A különbségek felisme-

rése és a változások nyo-

mon követése (Pl. Beth-

len és Gömbös belpoliti-

kájának különbségei.)  

– Kérdések megfogalma-

zása a forrás rejtett szán-

dékaira vonatkozóan. 

(Pl. Gömbös Nemzeti 

munkaterve.) 

 

Kommunikáció: 

– Szóbeli beszámoló, kis-

előadás tartása önálló 

gyűjtőmunka alapján. 

(Pl. a győri program.) 

 

– Mások érvelésének ösz-

szefoglalása és figyelem-

bevétele. (Pl. vita az 

1930-as évek magyar 

külpolitikájáról.) 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

A Nyugat, népi írók (Németh 

László, Illyés Gyula), Kassák 

Lajos. 

Kosztolányi Dezső, Móricz Zsig-

mond; József Attila: Külvárosi 

éj, Tudod, hogy nincs bocsánat. 

 

Hon- és népismeret: 

A magyar tudomány és kultúra 

eredményei a világban. 

 

Földrajz: 

A Kárpát-medence földrajza, 

gazdasági válságok. 

 

Ének-zene: 

Bartók Béla, Kodály Zoltán. 

 

Mozgóképkultúra és médiaisme-

ret: 

Tömegkommunikáció, a média 

hatása a mindennapi életre, a 

hangosfilmgyártás kezdete. 

Propaganda-eszközök 

 

Informatika: 

Anyaggyűjtés tudatos és kritikus 

Internet használattal a revízió, ir-

redentizmus témájában. 
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– Folyamatábra, diagram, 

vizuális rendezők készí-

tése. (Pl. birtokszerkezet 

ábrázolása.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

– Kronológiai adatok ren-

dezése (pl. miniszterel-

nökökhöz kapcsolódóan). 

– Történelmi időszakok 

különböző szempontú 

összehasonlítása. (Pl. az 

1920-as és az 1930-as 

évek külpolitikai lehető-

ségei.) 

– Különböző időszakok 

történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a törté-

nelmi tér változásainak 

leolvasása. (Pl. a revízió 

területi következményei.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Okok és következmények, tények és bizonyítékok, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit rétegek, középrétegek, alsó rétegek, népesedés, népes-

ségrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, választójog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, irredentizmus, 

kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi mozgalom, nyilas mozga-

lom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvények, győri program, első bécsi dön-

tés.  

 

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

Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920–1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 (a nume-

rus clausus, földreform), 1921–31 (Bethlen István miniszterelnöksége, a kon-

szolidáció időszaka), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 (Gömbös Gyula 

miniszterelnöksége), 1938 (az első zsidótörvény), 1938. november 2. (az első 

bécsi döntés), 1939. március (Kárpátalja visszacsatolása). 
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Taneszközök  

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: korabeli filmhíradók, régi magyar filmek, dokumentumfilmek, a 

korszakot feldolgozó játék- és művészfilmek 

Ismeretterjesztő filmek - Játékfilmek  

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: szociofotók, műalkotá-

sok reprodukciói, kiemelkedő személyiségek: művészek, tudósok portréi 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek Órakeret: 7 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi isme-

retek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és né-

hány gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Családformák a mai világban. 

Kortárscsoport és ifjúsági szub-

kultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil társada-

lom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek 

Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos 

társadalmi helyzet. 

Társadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. Tudatos fogyasztói 

magatartás. 

 

A nagy ellátórendszerek (egész-

ségügy, társadalom-biztosítás, ok-

tatás) megismerése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és 

jellemzése személyes tapasz-

talatok és a médiából vett pél-

dák alapján. 

 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, 

valamint az európai identitás 

értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs kérdé-

sek, dilemmák és problémák 

megvitatása. 

– A többes identitás fogalmának 

és gyakorlati érvényesülésé-

nek megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, vala-

mint egy hátrányos helyzetű 

társadalmi csoport életének 

bemutatása szóban vagy írás-

ban. 

Földrajz: 

Magyarország régiói; de-

mográfiai mutatók; a ma-

gyar tájak kulturális, nép-

rajzi értékei. 

 

Etika: 

Társadalmi szolidaritás. 

Többség és kisebbség. 
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Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, több-

ség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, felelősség-

vállalás, szolidaritás, önkéntesség, tudatos fogyasztói magatartás. 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: filmhíradók, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, játékfilmek a 

második világháborúról 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez 

Kiemelkedő személyiségek portréi 

 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a 11. évfo-

lyam végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, esemé-

nyek rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüg-

gések felismerése  és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi 

kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolko-

dás- 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. 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 modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történe-

lem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggé-

seket találni a térben és időben eltérő történelmi események között, különös 

tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érin-

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

és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszme-

áramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az 

Egyesült Államok milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatal-

mává 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 különb-

ségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési 

nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 

Legyen képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozó-

fia- és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) összeha-

sonlítani 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 fel-

vető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. Fogalmazzon meg önálló véle-

ményt társadalmi, történelmi eseményekről, szereplőkről, jelenségekről, filo-

zófiai kérdésekről. Legyen képes mások érvelésének összefoglalására, érté-

kelésére és figyelembe vételére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a vé-

leménykülönbségek 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 összehasonlítá-

sára, 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 megfogal-

mazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam 
 

Tematikai egységek óraszámai 

Cím Órakeret 

A második világháború 20 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 10 

Magyarország 1945–1956 között 12 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 10 
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A Kádár-korszak  12 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 10 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarorszá-

gon 

8 

Állampolgári ismeretek 6 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 7 

Munkavállalás  6 

Rendszerező ismétlés 26 

 

Órabeosztás 

 

Tematikai egység címe Óraszám 

A második világháború 20 

A második világháború kitörése. A második világháború hadi és diplomáciai 

eseményei a Szovjetunió elleni német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

2 

Fordulat a háború menetében. 1 

A szövetségek együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

2 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 2 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 1 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 1 

A német megszállás és a nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet megszállás. 1 

Háborús veszteségeink. 1 

A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és holokauszt Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és formái. 

1 

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az önálló tanulói munka bemu-

tatására tartalékolt órák 

4 

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés 2 

Témazáró dolgozat 2 

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 10 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rend-

szer kialakulása. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

2 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 2 

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

2 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik világ”. 2 

Ismétlés, összefoglalás 1 

Témazáró 1 

Magyarország 1945–1956 között 12 

Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

2 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

3 
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Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 2 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb eseményei, jellem-

zői, szereplői. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

3 

Ismétlés, összefoglalás 1 

Témazáró 1 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása 10 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés formái, területei. 2 

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság 

keleten. 

2 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (di-

vat, zene) változásai a korszakban. 

1 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és 

Jugoszlávia szétesése. 

3 

Összefoglalás 1 

Témazáró 1 

A Kádár-korszak  12 

Megtorlás és a konszolidáció. 1 

Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádár-korszakban. 1 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet. 2 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 2 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és kompromisszum 

2 

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

1 

A határon túli és a világban szétszóródott magyarság helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

1 

Összefoglalás 1 

Témazáró dolgozat 1 

Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 10 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság 

új kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

1 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti ellentétek kiélező-

dése. 

2 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 1 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

2 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problémái. 2 

Összefoglalás 1 

Témazáró dolgozat 1 

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon 8 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 1990 után. 1 

A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

1 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazda-

sági különbségek. 

1 
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Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata Fölzárkózás, lemaradás. 1 

A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái. A magyarországi cigá-

nyok (romák). Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák, szegé-

nyek és gazdagok világa. 

1 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

1 

Összefoglalás 1 

Témazáró dolgozat 1 

Állampolgári ismeretek 6 

Állampolgári jogok és kötelességek. 1 

Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. A magyar és az 

európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

1 

A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások). 1 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

1 

Összefoglalás 1 

Témazáró dolgozat 1 

Pénzügyi és gazdasági kultúra 7 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság különböző szerep-

lőivel. Az állam bevételei. Az állam stabilizációs, redisztribúciós és tőkealloká-

ciós feladatai. 

1 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a gazdaságpolitikai 

célok megvalósításában. 

1 

A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők 

helye a nemzetgazdaságban. 

1 

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. 1 

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások 

és a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

1 

Összefoglalás 1 

Témazáró dolgozat 1 

Munkavállalás  7 

A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások itthon és külföldön. 1 

Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beilleszkedés a munkahe-

lyi közösségbe. 

1 

Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

1 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (munkaszerződés, bér-

számítás, adózás, egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, kollektív szerződés). 

1 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás, 

visszatérés a foglalkoztatásba. 

1 

Összefoglalás 1 

Témazáró dolgozat 1 

Rendszerező ismétlés 26 

 

Tematikai egység A második világháború Órakeret: 20  
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Előzetes tudás 
Az 1930-as évek európai politikai és hatalmi változásai. 

A magyar revíziós külpolitika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, 

a hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jel-

lemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök használatát. Feltárja a 

politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének mozga-

tórugóit, azonosítja veszélyeit. 

Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet következmé-

nyeit (megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, deportálás, megsem-

misítés). Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második vi-

lágháború, és hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész ma-

gyarság tragédiája. Belátja, hogy az ország számára veszteségként ér-

telmezhető a hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálok 

emigrációba kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). Megismer 

olyan történelmi helyzeteket, amelyek a háborús viszonyok közötti né-

pek, népcsoportok vagy személyek megmentését eredményezték. 

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára 

és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. 

Képes önálló véleményt megfogalmazni társadalmi-történelmi esemé-

nyekről, 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). 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A második világháború kitö-

rése. A második világháború 

hadi és diplomáciai esemé-

nyei a Szovjetunió elleni né-

met támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

Fordulat a háború menetében. 

 

A szövetségek együttműkö-

dése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború jel-

lemzői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba lé-

pése és részvétele a keleti 

fronton. 

 

Kállay Miklós miniszterel-

nöksége. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Élethelyzetek megfigyelése 

források alapján. (Pl. a kato-

nák helyzete a fronton.) 

– Önálló információgyűjtés 

adott témához különböző mé-

diumokból (Pl. filmek, doku-

mentumfilmek, plakátok, újsá-

gok.) 

 

– Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. a kiugrási 

kísérlet kudarcának okai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek viselkedésé-

nek mozgatóiról feltevések 

megfogalmazása (Pl. Chur-

chill szerepe a háborúban.) 

– Önálló vélemény megfogal-

mazása. (Pl. a népirtás kér-

dése; Szálasi céljai.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: 

Radnóti Miklós: Hetedik 

ecloga, 

Kertész Imre: Sorstalan-

ság. 
Személyes történetek, naplók, 

memoárok. 

 

Etika: 

Előítélet, kirekesztés, 

rasszizmus. 

 

 

 

Fizika: 

Nukleáris energia. 

 

Földrajz: 

Kontinensek természet-

földrajzai jellemzői. 

 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: 
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A német megszállás és a nyi-

las uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. 

 

A zsidóüldözés társadalmi, 

eszmei háttere és holokauszt 

Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és for-

mái. 

 

 

– Kérdések megfogalmazása a 

szerző esetleges elfogultsá-

gára, szándékaira vonatko-

zóan (Pl. Horthy proklamáci-

ójának céljai.) 

– A zsidótörvények változásai-

nak felismerése, az okok meg-

keresése 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása. (Pl. a szövetséges 

hatalmak együttműködésének 

értékeléséről.) 

– Saját vélemény megfogalma-

zása. (Pl. az atombomba be-

vetésének szerepéről.) 

– Történetek dramatikus megje-

lenítése. (Pl. a német meg-

szállás eseményeiről.) 

– Érvelés. (Pl. a náci fajelmélet 

tarthatatlansága) 

 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Egyes történelmi jelenségek 

és régiók eltérő időbeli ritmu-

sának felismerése és kölcsön-

hatásainak elemzése. (Pl. a 

háború eseményeinek hatása 

a magyar politikára.) 

– Egyszerű térképvázlatok raj-

zolása különböző információ-

források alapján. (Pl. hadmű-

veletek leírása alapján.) 

Videó-interjúk, vissza-

emlékezések, a videó-in-

terjú, mint műfaj elem-

zése 

 

Informatika: 

Archív filmfelvételek ke-

resése az interneten és 

elemzésük. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, okok és következmények, történelmi források, in-

terpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoportok, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, 

gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, köz-

igazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jogok, állampolgári jogok,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, 

megsemmisítő tábor, népirtás, holokauszt, partizán, totális háború, furcsa há-
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ború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semle-

gesség, második bécsi döntés, „hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszol-

gálat, kiugrási kísérlet, hadifogság, malenkij robot. 

Személyek: Hitler,Churchill,Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, Zsu-

kov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, 

Wallenberg. 

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

Kurszk, Normandia, Hirosima, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Újvidék, Kame-

nyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a Molotov–Ribbentropp-paktum aláírása), 

1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyelországot, kitör a má-

sodik világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjet-

uniót), 1942. (Midway-szigeteknél lezajlott ütközet, el-alameini csata), 1943. 

(véget ér Sztálingrád ostroma, 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. (atomtá-

madás 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. 

(Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas hatalomátvétel), 1944. 

december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés), 1945. ápri-

lis (Magyarország felszabadítása a náci uralom alól, a szovjet megszállás kez-

dete, a háború vége Magyarországon). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: filmhíradók, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, játék- és 

művészfilmek a második világháborúról 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez 

Kiemelkedő személyiségek portréi 

 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ ki-

épülése 
Órakeret: 10 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Ameri-

kai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok 

helyzete a két világháború között.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy a katonai és a gazdasági erőviszonyok között 

lehetnek összefüggések. A katonai fölény azonban nem jelent feltétlenül 

gazdasági és kulturális fölényt. 
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Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és 

versenyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés in-

tézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája. 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ kiala-

kulásának 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 mérle-

gelni, társadalmi-történelmi témákat vizuálisan ábrázolni, valamint a tör-

ténelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A nyugati országok gaz-

dasági és katonai integrá-

ciója. Az új világgazda-

sági rendszer kialakulása. 

Erőforrások és termelési 

kultúrák. 

 

A szovjet tömb kialaku-

lása, jellemzői. 

A hidegháborús szemben-

állás, a kétpólusú világ, a 

megosztott Európa. 

Egyezmények, szövetsé-

gek. 

 

A gyarmati rendszer fel-

bomlása (India, Kína), a 

„harmadik világ”. 

 

A közel-keleti konfliktu-

sok. Izrael Állam létre-

jötte, az arab világ átala-

kulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző írásos 

forrásokból, vizuális rendezők 

készítése. (Pl. a két szuperhata-

lom jellemzőinek összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása új fel-

adathelyzetekben. (Pl. Kelet-Kö-

zép-Európa országainak szovje-

tizálása.) 

 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram készí-

tése. (Pl. a két szuperhatalom ka-

tonai kiadásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, tör-

ténelmi témáról. Saját vélemény 

megfogalmazása. (Pl. az iszlám 

fundamentalizmus okai, hatá-

sai.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Múltban élt emberek életének 

összehasonlítása a jelennel. (Pl. 

Közép-Európa államai a szocia-

lizmus időszakában és napjaink-

ban.) 

 Tanult helyek megkeresése a tér-

képen. (Pl. a két tömb meghatá-

rozó államai.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Orwell, Szolzsenyicin, 

Hrabal, Camus, Garcia 

Marquez. 

 

Kémia: 

Hidrogénbomba, nukleáris 

fegyverek. 

 

Vizuális kultúra: 

A posztmodern, intermedi-

ális művészet. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 

Értelmező kulcs-

fogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyí-

ték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népese-

dés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 
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gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőfor-

rás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, ke-

reskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi 

jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, peri-

féria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, vas-

függöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, 

Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös Piac), 

berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, új-antiszemi-

tizmus. 

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

nedy 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. kong-

resszusa, a szuezi válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a kubai 

forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a ku-

bai rakétaválság), 1962–1965 (a második vatikáni zsinat),  

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: filmhíradók, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, játék-

filmek a hidegháborúról – pl. vietnami vagy a koreai háborúról, a berlini 

falról stb. 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez 

Kiemelkedő személyiségek portréi 

 

Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között Órakeret: 12  

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A ha-

táron túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló felismeri, hogy amikor egy esemény bekövetkeztének az okait 

kutatjuk, nemcsak azt a kérdést kell feltenni magunknak, hogy miért kö-

vetkezett be az az esemény, hanem azt is, hogy miért nem valami más 

történt helyette. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggé-

seit. Átlátja, hogy nehéz történelmi helyzetben az emberek nézeteit, 

döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja.  
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Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni bű-

neit. Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, szolidáris 

velük. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a kommunista diktatúra a 

lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A jogfosztások következmé-

nyeként számosan emigrációba kényszerültek, amely az ország szem-

pontjából veszteségként értelmezhető. 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami szu-

verenitás 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 je-

lenlegi demokratikus rendünk egyik talpköve. 

Képes felhasználni különböző visszaemlékezők adatközléseit, kiszűrve 

azok szubjektív elemeit, objektív történelmi kép kialakítása céljából az 

adott korról. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Magyarország szovjetizálása, 

a kommunista diktatúra kiépí-

tése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra műkö-

dése a Rákosi-korszakban, va-

lamint a gazdasági élet jelleg-

zetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, 

társadalomkritika. 

 

Életmód, életviszonyok, 

munka, sport, kultúra, szóra-

kozás. 

 

Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc okai, háttere, 

főbb eseményei, jellemzői, 

szereplői. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes 

beszélgetésekből és meg-

figyeléséből. (Pl. az 1956-

os események résztvevői-

nek visszaemlékezései-

ből.) 

 A tanultak felhasználása 

új helyzetekben. (Pl. Ma-

gyarország szovjetizá-

lása.) 

 Egy történelmi oknyomo-

zás megtervezése. (Pl. 

Tóth Ilona ügye.) 

 Ismeretszerzés különböző 

írásos forrásokból, vizuá-

lis rendezők készítése. (Pl. 

Magyar lakosság kiván-

dorlásának és emigráció-

jának irányai, célállomá-

sai [pl. Nyugat Európa or-

szágai, USA, Izrael] lét-

számadatai, és következ-

ményei.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések megfogal-

mazása híres emberek vi-

selkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. Nagy Imre/Ká-

dár János 1956-os szerep-

vállalása.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról. 

 

Mozgóképkultúra és médiais-

meret: 

Dokumentumfilmek, híradók 

elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, magyar rész-

vétel és sikerek a korszak 

olimpiáin. 

 

Informatika: 

Multimédia CD-ROM hasz-

nálatával Magyarország XX. 

századi eseményeinek és azok 

hátterének megismerése. 
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 Érvek gyűjtése feltevések 

mellett és ellen, az érvek 

kritikai értékelése. (Pl. kon-

cepciós perek.) 

 Többféleképpen értelmez-

hető szövegek jelentésréte-

geinek feltárása. (Pl. a Rá-

kosi-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy törté-

nelmi témáról. (Pl. a Nyu-

gat magatartása 1956-

ban.) 

 Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. az 1945. és 

1947. évi választások 

eredményei.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elem-

zése. (Pl. az 1956-os forra-

dalom és környezete.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrob-

banás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, emberi 

jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független Kisgaz-

dapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata 

Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgo-

zók Pártja (MDP), államosítás, népköztársaság, internálás, osztályharc, 

ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, egypártrendszer, pártállam, reakciós, kon-

cepciós perek, kulák, szövetkezet, beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős csa-

ládmodell, 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. 
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Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os for-

radalom 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 forra-

dalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. nov-

ember 4. (szovjet támadás indul Magyarország ellen). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: filmhíradók, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, játékfil-

mek a kommunista diktatúráról és 1956-ról 

Tárgyi emlékek 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez 

Kiemelkedő személyiségek portréi 

 

Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 
Órakeret: 10  

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő évek-

ben. A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. 

A hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

 A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú 

világrend megszűnéséhez. 

Felismeri a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fejlő-

désképtelenségét. 

Érti a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatóru-

góit, 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 szere-

pet töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Képes ismereteket meríteni különböző történelmi, társadalomtudo-

mányi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból. Ezek tanul-

mányozását követően kialakult álláspontját képes vitában megvédeni. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Szovjet-amerikai konfliktusok, 

a versengés és együttműködés 

formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói tár-

sadalom nyugaton – diktatúra 

és hiánygazdaság keleten. 

 

A vallások, az életmód (szabad-

idő, sport, turizmus) és a kultu-

rális szokások (divat, zene) vál-

tozásai a korszakban. 

 

A kétpólusú világrend megszű-

nése: Németország egyesítése, 

a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek 

megfigyelése. (Pl. minden-

napi élet a vasfüggöny két 

oldalán.) 

 Egy történelmi oknyomozás 

megtervezése. (Pl. az SZKP 

XX. kongresszusa.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi szemé-

lyiségek cselekedeteinek 

mozgatórugóiról. (Pl. szovjet 

és amerikai politikusok sze-

repe a korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek vizs-

gálata a hitelesség szem-

pontjából. (Pl. A mások 

élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek 

elbeszélése, eljátszása a kü-

lönböző szereplők néző-

pontjából. (Pl. a hippi-moz-

galom.) 

 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk 

elemzése. (Pl. szovjet és 

amerikai karikatúrák elem-

zése.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rende-

zése. (Pl. a hidegháború, 

enyhülés, kis hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok 

készítése. 

Mozgóképkultúra és mé-

diaismeret: Tömegkom-

munikáció, a média és a 

mindennapi élet. 

 

Informatika:  

Neumann János és a mo-

dern számítógépek. Az 

internet. 

 

Biológia-egészségtan:  

A DNS és a géntechnoló-

gia. 

 

Fizika:  

Az űrkutatás. 

 

Ének-zene:  

A beat és a rock. Szóra-

koztató zenei műfajok. 

Értelmező kulcsfo-

galmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bi-

zonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfo-

galmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népe-

sedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzeti-

ség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erő-

forrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági 

válság, adó, 
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politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, em-

beri jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális piac-

gazdaság, ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, 

olajválság, iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozga-

lom, prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, mo-

biltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceaușescu, 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 há-

ború”),.1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diákláza-

dások), 1969 (az első Holdra szállás), 1972 (SALT-1 szerződés), 1975 

(a helsinki értekezlet), 1979 (SALT-2 szerződés, szovjet csapatok Af-

ganisztánban), ), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a ber-

lini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és 

az Öböl-háború kirobbanása). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: filmhíradók, dokumentumfilmek 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez 

Kiemelkedő személyiségek portréi 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  Órakeret: 12 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kul-

turális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 

rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló családtagjain keresztül tájékozódik a megélt és megírt törté-

nelem különbözőségeiről. 

Tudatosítja a hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisz-

szum jellemzőit és hatásait. Átlátja a szocialista időszak Magyaror-

szág 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 kö-

vető 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 
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válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lé-

nyegi reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás mene-

tét. 

Képes mások érvelésének összefoglalására, értékelésére és figye-

lembe vételére, meghatározott álláspontok cáfolására, véleménykü-

lönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok, 

társadalmi változások a 

Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a 

szellemi- és sportélet. 

 

A Kádár-rendszer válsága, a 

külpolitikai változások és az 

ellenzéki mozgalmak. 

 

A rendszerváltozás „forgató-

könyve”, mérlege, nyertesek 

és vesztesek. 

Forradalom, reform és komp-

romisszum. 

 

Nemzeti és etnikai kisebbsé-

gek Magyarországon a kétpó-

lusú világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli és a világban 

szétszóródott magyarság 

helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, diagramok-

ból. (Pl. a földterületek 

nagyságának változása 

1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos for-

rásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.)  

 Emberi magatartástípu-

sok, élethelyzetek megfi-

gyelése, következtetések 

levonása. (Pl. a Kádár-

korszak besúgói; ellen-

zéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalma-

zása egyes társadalmi-tör-

ténelmi jelenségek hátteré-

ről. (Pl. a magyar társada-

lom megbékélése a kádári 

hatalommal.) 

 Tételmondat meghatáro-

zása, szövegtömörítés. 

(Pl. a rendszerváltó pár-

tok programjai.) 

 Többféleképpen értelmez-

hető szövegek jelentésréte-

geinek feltárása. (Pl. a Ká-

dár-korszak viccei.) 

 

 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram 

készítése. (Pl. a parla-

menti patkó az 1990-es 

választás után.) 

Magyar nyelv és irodalom: 

Németh László, Nagy 

László, Sütő András, 

Weöres Sándor, Ottlik Géza, 

Örkény István. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Dokumentumfil-

mek, híradók elemzése; stí-

lusirányzatok: budapesti is-

kola. 

 

Testnevelés és sport: Olim-

piatörténet, magyar részvé-

tel és sikerek a korszak olim-

piáin. 
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– Beszámoló, kiselőadás 

tartása (Pl. ifjúsági szub-

kultúrák a Kádár-kor-

szakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és tér-

ben: 

A világtörténet, az európai 

és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elem-

zése. (Pl. összehasonlító 

kronológiai táblázat készí-

tése.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népesség-

robbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrá-

sok, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentariz-

mus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, am-

nesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három 

T”, lakótelep, televízió, Rubik kocka, ellenzéki mozgalmak, szamiz-

dat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, ellenzéki ke-

rekasztal, 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-Nagy-

maros. 

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 talál-

kozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a világűrben), 

1989. június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. 

(a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 (társasági és egyesü-

lési törvény), 1990 (szabad országgyűlési és önkormányzati választások), 

1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

Taneszközök 
Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 
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Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: filmhíradók, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, játék-

filmek a második világháborúról 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez 

Kiemelkedő személyiségek portréi 

Tárgyi emlékek 

 

Tematikai egység Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 
Órake-

ret:10 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országai-

ban. Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terroriz-

mus, migráció, klímaváltozás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak 

előnyei és hátrányai ismeretében. 

Azonosul a fő morális célokkal (demokrácia, antirasszizmus, háború-

ellenesség), felismerve azok esetenkénti ellentmondásait is. Képes a 

demokratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi kérdések, 

folyamatok árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári magatar-

tás 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 vannak a vi-

lág fejlődésére gyakorolt hatásaival. Képes a globalizációs folyama-

tok, kihívások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak 

sokoldalú feldolgozására. 

Képes önálló esszé készítéséhez önálló kérdések világos megfogal-

mazására, és magának az esszének a megírására is. Képes más iskolai 

tantárgyak ismeretanyagának a felhasználására is. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az információs – technikai 

forradalom és a tudásipar. A 

globális világgazdaság új ki-

hívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és 

következményei. 

Erőforrások és termelési kul-

túrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. 

A civilizációk, kultúrák kö-

zötti ellentétek kiéleződése. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek szer-

zésére. (Pl. atomfegyver-

rel rendelkező országok 

az ezredforduló után.) 

 Vizuális rendezők (táblá-

zatok, ábrák, vázlatok) ké-

szítése. (Pl. a mai hatalmi 

viszonyokat bemutató 

ábra.) 

 

Földrajz: 

Az EU kialakulása, jellem-

zői, tagállamai; globális vi-

lággazdaság napjainkban, 

globális környezeti problé-

mák; népesség, népesedés, 

urbanizáció; fejlődő és fej-

lett országok gazdaságának 

jellemzői; Kína. 

 

Informatika: 
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Az egypólusútól a többpólusú 

világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A tömeg-

kultúra új jelenségei napjaink-

ban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, 

propaganda. 

 

Az Európai Unió alapelvei, 

intézményei, működése és 

problémái. 

Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, elbe-

szélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjá-

ból. (Pl. globális világ fej-

lődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket fel-

vető helyzetek felisme-

rése, bemutatása. (Pl. kló-

nozás) 

 

Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan 

gyűjtött képekből. (Pl. 

globális környezeti prob-

lémák.) 

 Beszélgetés (vita) társa-

dalmi, történelmi témák-

ról. (Pl. Brazília, Orosz-

ország, India, Kína) meg-

növekedett szerepe.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

A világtörténet, az európai 

történelem, a magyar törté-

nelem eltérő időbeli ritmu-

sának és kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. centrumok 

és perifériák napjainkban.) 

Információk gyűjtése az in-

ternetről. Bemutatók, doku-

mentumok készítése. 

Információs társadalom. 

Információkeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Etika; filozófia: 

Korunk erkölcsi kihívásai. 

 

Ének-zene: 

Világzene. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi kulcs-

fogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemel-

kedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népesség-

robbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereske-

delem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigaz-

gatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, ada-

tok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, 

vallási fanatizmus, fogyasztói társadalom, adósságspirál, globális felme-

legedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, környezetvédelem, fiata-

lodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, diszkrimi-

náció, integráció, euró, internet, tömegkommunikáció. 
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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). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: filmhíradók, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, játék-

filmek a második világháborúról 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez 

Kiemelkedő személyiségek portréi 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 
Órakeret: 8 

Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A demokrati-

kus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A szomszé-

dos országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló híve és őrzője demokratikus rendszerünk vívmányainak, elkö-

telezettje a továbbfejlesztésének. 

Felismeri a közösségi és egyéni érdekek ütközését, kiegyenlítési törek-

véseit a társadalomban. Megérti a kisebbségi lét problémáit a Magyar-

országon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő 

magyar kisebbség szempontjából egyaránt. 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak 

benne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalaku-

lások társadalmi egyeztetés nélkül). Belátja, hogy a rendszerváltozásnak 

nyertesei és vesztesei egyaránt voltak, nem mindig a társadalmi igazsá-

gosságnak megfelelően. Tisztában van a rendszerváltozás előtti és az azt 

követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti legfontosabb kü-

lönbségekkel. Reális kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és 

lehetőségeiről az európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb 

külkapcsolatait, és tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emig-

ráns közösségek híd-szerepe. 

Képes a nemzet, kisebbség és a helyi társadalmak fogalmak szakszerű 

használatára. Érvekkel is alátámasztott véleményt tud megfogalmazni 

az elmúlt évtizedek hazai gazdasági-társadalmi folyamatairól. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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A posztszocialista régió és 

Magyarország helyzete, prob-

lémái 1990 után. 

 

A közjogi rendszer jogállami 

átalakítása és intézményrend-

szere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, 

színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés 

és az átalakulás ellentmondá-

sai, regionális gazdasági kü-

lönbségek. 

 

Magyarország euroatlanti 

csatlakozásának folyamata 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A társadalmi egyenlőtlensé-

gek és a mobilitás problémái. 

A magyarországi cigányok 

(romák). Nők, férfiak élet-

módja és társadalmi helyzete, 

életformák, szegények és gaz-

dagok világa. 

 

A határon túli magyarság 

helyzete. Magyarok a nagyvi-

lágban. 

Kisebbség, többség, nemzeti-

ségek. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai 

táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. 

(Pl. Magyarország demo-

gráfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, élet-

helyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. 

(Pl. kisebbségek határon 

innen és túl.) 

 

 Az internet felhasználása 

történelmi ismeretek szer-

zésére. (Pl. Magyarország 

és az Európai Unió kap-

csolata.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a 

változások nyomon köve-

tése egy-egy történelmi je-

lenség kapcsán. (Pl. Ma-

gyarország államberendez-

kedésének változásai a XX. 

század folyamán.) 

 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy tár-

sadalmi, történelmi témá-

ról. Saját vélemény meg-

fogalmazása. (Pl. cigány-

ság romák integrációja.) 

 Események, történetek, 

jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. hajlék-

talansors, munkanélküli-

ség, a mélyszegénység 

problémái.) 

 

Tájékozódás térben és idő-

ben: 

Az adott téma tanulmányo-

zásához leginkább megfe-

lelő térkép kiválasztása kü-

lönféle atlaszokból. (Pl. 

Magyarország népesedési 

Informatika: 

Információkeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Matematika: 

Diagramok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, készí-

tés, értelmezés, statisztikai fo-

galmak ismerete. 

 

Etika; filozófia:  

Korunk erkölcsi kihívásai. 
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viszonyainak, az életkörül-

mények változásainak be-

mutatása.) 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, törté-

nelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelke-

dés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, népességrobba-

nás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, kereskede-

lem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, 

önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási szerke-

zet, munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, 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 (Magyar-

ország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás millenniuma), 

2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Interaktív tananyag 

Vaktérképek 

Időszalag 

Falitérkép  

DVD-k: filmhíradók, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, a rend-

szerváltozás után született játék- és művészfilmek 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez: kiemelkedő személyisé-

gek portréi, a nemzetközi szervezetek működését szemléltető plakátok stb. 

Tematikai egység Állampolgári ismeretek Órakeret: 6 

Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi for-

máinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kapcsolatos 

tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek 

megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának megisme-

rése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák azonosí-

tása. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek meg-

ismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 
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Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Állampolgári jogok és köteles-

ségek. 

 

Magyarország és az Európai 

Unió politikai intézményrend-

szere. 

 

A magyar és az európai állam-

polgárság legfontosabb ismér-

vei. 

 

 

A magyar választási rendszer 

(országgyűlési és helyhatósági 

választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen de-

mokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi ország-

gyűlési választások model-

lezése.  

– A hazai helyhatósági vá-

lasztások működési mecha-

nizmusának modellezése. 

 

 

 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok és 

kötelességek kölcsönös vi-

szonyrendszerének elem-

zése. 

– A felelősségteljes választói 

magatartás értelmezése. 

– A többes állampolgárság 

fogalmának értelmezése. 

Földrajz:  

Az Európai Unió kialakulása 

és működésének jellemzői. 

 

Etika: 

Törvény és lelkiismeret. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, vá-

lasztás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai rész-

vétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, párt, 

parlamenti küszöb, állampolgári jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Magyarország Alaptörvénye 

Interaktív tananyag 

Falitérkép  

DVD-k 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra Órakeret: 7 

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A gaz-

dálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazda-

sági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, el-

fogadása.  

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 
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Az állam gazdasági szerepvál-

lalása és kapcsolata a gazdaság 

különböző szereplőivel. Az ál-

lam bevételei. Az állam stabi-

lizációs, redisztribúciós és tő-

keallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára, szerepe a 

gazdaságpolitikai célok meg-

valósításában. 

 

A pénzpiac működése, megta-

karítók és forrásigénylők. A 

pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a nem-

zetgazdaságban, szerepük a 

GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vállal-

kozások létrehozása és mű-

ködtetése. A vállalkozások és 

a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok sze-

repének megértése a mo-

dern nemzetgazdaságok 

működésében. 

– A vállalkozási formák kü-

lönbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése 

révén. 

 

 

– A banki és a nem banki 

pénzügyi közvetítők sajá-

tos gazdasági szerepeinek 

azonosítása. 

– Néhány hazai vállalkozás 

és a vállalkozói életforma 

megismerése példákon 

keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle 

lehetőségeinek (tőzsde, 

értékpapírok, lízing) ösz-

szehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás 

és az adózás közötti kap-

csolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, gazda-

sággal foglalkozó írott, 

vagy audiovizuális média-

szövegek elemzése és fel-

dolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv készí-

tése szituációs gyakorlat 

keretében. 

– Vita az adózási morállal 

kapcsolatos kérdésekről. 

Földrajz: 

A modern pénzügyi közvetítő-

rendszer a világgazdaságban 

(pénzügyi piacok, nemzetközi 

monetáris intézmények, 

nemzetközi tőkeáramlás,  

környezeti problémák, fenn-

tarthatóság és az állam). 

 

 

 

Etika: 

A felelősség új dimenziói a 

globalizáció korában. 

Tematikai egység Munkavállalás  Órakeret: 7 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munká-

val kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos jel-

lemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének felisme-

rése, elfogadása. 
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Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A munkaerő és a piac kapcso-

lata. Munkaerőpiaci elvárások 

itthon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési 

technikák. Pályakezdés, beil-

leszkedés a munkahelyi közös-

ségbe. 

 

Munkajogi alapok. Foglalkoz-

tatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz kapcso-

lódó jogok és kötelezettségek 

(munkaszerződés, bérszámí-

tás, adózás, egészségbiztosítás 

és nyugdíjbiztosítás, kollektív 

szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, 

munkanélküli ellátás, álláske-

resési támogatás, visszatérés a 

foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci informá-

ciók gyűjtése, a magyaror-

szági és az uniós lehetősé-

gek feltérképezése (állá-

sok és elvárások). 

– Egy állás elnyeréséhez 

kapcsolódó lépések meg-

ismerése, tapasztalatok 

szerzése a dokumentumok 

kezelésével kapcsolatban 

(álláshirdetés, tájékozó-

dás, önéletrajz, motivá-

ciós levél, interjú, munka-

szerződés). 

– A munkaviszonyhoz kap-

csolódó adózási, egész-

ség- és társadalombiztosí-

tási teendők modellezése. 

– Saját bankszámla nyitásá-

nak, bankkártya kiváltásá-

nak és az internetes bank-

fiók használatának model-

lezése. 

– Tájékozódás a munkanél-

küliek ellátásáról, átkép-

zési és visszatérési lehető-

ségekről a területileg illet-

ékes hivatalokon keresz-

tül. 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi közösségbe 

való beilleszkedés problé-

máinak modellezése sze-

repjáték keretében. 

– Az egyéni és a vállalati ér-

dek ütközését megjelenítő 

viták szervezése. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Tájékozódás listaszerű, nem 

folyamatos szövegekben. Is-

merkedés az olyan, végrehaj-

tásra szánt, aktusszerű szöve-

gekkel, mint a számla, az ön-

életrajz, a szerződés és az adó-

bevallás. 

 

Informatika: 

Információk gyűjtése az inter-

netről. Bemutatók, dokumen-

tumok készítése. 



 

 

 

 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

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

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jöve-

delemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, mun-

kanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 
  



 

 

 

 

Tematikai 

egység 
Rendszerező ismétlés Órakeret: 26 

Előzetes tu-

dás 

A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai 

egység neve-

lési-fejlesztési 

céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi 

vizsgára. 

Taneszközök 

Tankönyv 

Középiskolai történelmi atlasz 

Forráselemző feladatlapok vagy munkafüzet 

Fogalomtár 

Jogszabályok szövege 

DVD-k: filmhíradók, dokumentumfilmek, ismeretterjesztő filmek, játékfilmek 

a második világháborúról 

Papírképek tantermi dekoráció, tablók készítéséhez 

Kiemelkedő személyiségek portréi 

A fejlesztés 

várt eredmé-

nyei a 12. év-

folyam végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, esemé-

nyek rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek 

felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüg-

gések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek meg-

erősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesz-

tés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

Az új- és modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- 

és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt felis-

merése, 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 szabadság-

harc leverésétől az Európai Unióhoz való csatlakozásunkig. Legyen képes e 

bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazo-

nosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb kérdéseinek probléma-

központú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem 

eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket 

találni a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintet-

tel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 



 

 

 

 

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

gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramla-

tok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az Egyesült 

Államok milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mu-

tasson 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 különbsé-

geket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és működési ne-

hézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket 

(pl. túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, élelmiszerv-

álság, tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, benne az eu-

rópai állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint állampolgári jogokat és kötele-

zettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, 

értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, 

társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktu-

dományi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi oknyomo-

zásra. Jusson el kiselőadások, beszámolók önálló jegyzetelése szintjére. Le-

gyen képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- 

és etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) összeha-

sonlítani a narráció módja alapján. Legyen képes a különböző szövegek, hang-

anyagok, filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a történelmi hitelesség szem-

pontjából. Legyen képes történelmi jeleneteket elbeszélni, adott esetben elját-

szani 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 véleménykü-

lönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen ké-

pes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket elemezni a bi-

zonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes össze-

hasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális 

szempontok alapján. Legyen képes értékrendek összehasonlítására, saját érté-

kek 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 megfogal-

mazni. 

 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen ké-

pes a különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása so-

rán a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) 

hátterének feltárására. 



 

 

 

 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogal-

mának 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 szolgáltatá-

sok rendszerét átlátni. 

 

A középszintű érettségi vizsga témakörei történelemből 

 

1. Az ókor és kultúrája 

 

1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 

1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 

1.3 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 

1.4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány 

1.5 A kereszténység kialakulása és elterjedése 

1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 

 

2. A középkor 

 

2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 

2.2 A nyugati és keleti kereszténység 

2.3 Az iszlám vallás és az arab világ 

2.4 A középkori városok 

2.5 Egyházi és világi kultúra a középkorban 

2.6 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 

2.8 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése 

 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 

3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása 

3.2 A honfoglalástól az államalapításig 

3.3 Az Árpád-kor 

3.4 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi Zsigmond 

idején 

3.5 A Hunyadiak 

3.6 Kultúra és művelődés 

 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

 

4.1 A nagy földrajzi felfedezések és következményei 

4.2 Reformáció és katolikus megújulás 

4.3 A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában 

4.4 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 



 

 

 

 

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

 

5.1 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása 

5.2 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora 

5.3 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc 

5.4 Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban 

5.5 Művelődés, egyházak, iskolák 

 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

 

6.1 A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 

6.3 A XIX. század eszméi 

6.4 Az ipari forradalom és következményei 

6.5 Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón 
6.6 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 

 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 

 

7.1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 

7.2. A reformkori művelődés, kultúra 

7.3 A polgári forradalom 

7.4 A szabadságharc 

7.5 A kiegyezés előzményei és megszületése 

7.6 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában 

7.7 Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése 

 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

 

8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban  

8.4 Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság 

8.5 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 

8.6 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 

8.7 A második világháború előzményei, jelentős fordulatai 

8.8 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 

8.9 A szocialista rendszerek bukása 

 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeom-

lásig 

 

9.1 Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 

9.2 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 

9.3 Művelődési viszonyok és az életmód 

9.4 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 

9.5 Magyarország részvétele a világháborúban 

9.6 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 



 

 

 

 

 

 

 

 
10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 

10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás 

10.2 A határon túli magyarság sorsa (csak középszinten) 

10.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése  

10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

10.5 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 

10.6 A rendszerváltozás 

 

11. A jelenkor 

 

11.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 

11.2 Az európai integráció története 

11.3 A „harmadik világ” 

11.4 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés 

11.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai (csak középszint) 

 

12. A mai magyar társadalom és életmód 

 

12.1 Alapvető állampolgári ismeretek 

12.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban 

12.3 A magyarországi romák 

12.4 A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság 

12.5 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 

 

 

Középszintű szóbeli érettségi témakörök: 

 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra  

II. Népesség, település, életmód  

III. Egyén, közösség, társadalom 

IV. A modern demokráciák működése 

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁI ISMERETEK 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

 

9-10. ÉVFOLYAM 

 

 



 

 

 

 

A tananyaghoz kapcsolódó általános fejlesztési célok: 

 

Legfőbb cél az érdeklődés felkeltése, a tantárgy megszerettetése, differenciált történelmi gon-

dolkodásmód kialakítása, amely azonos események, történések különböző szempontú megközelítését je-

lenti. A történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapok megszerzése. A tanulók történelem-

szemléletének formálása.  

Változatos tevékenységformák biztosításával (egyéni, páros vagy csoportos feladatmegoldás, 

gyűjtőmunka, szóbeli prezentáció: kiselőadás, vita, megbeszélés, írásbeli munka: esszé, projekt elkészí-

tése.) a tanulókat képessé tenni önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló 

vélemény megfogalmazására. 

Kiemelt cél a történelem élményszerű közös feldolgozása, ami örömöt jelent a diákok szá-

mára:  

- bevezetni és jártassá tenni az egyéni és csapatversenyzésbe, a versenyszellem felkeltése, 

- a forrásőrző intézmények (könyvtár, levéltár, múzeum) látogatóivá és használóivá váljanak, 

- legyenek képesek primer és szekunder források megkülönböztetésére és használatára.  

- az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség 

megalapozása. 

 

 

9. ÉVFOLYAM 

 

Évi óraszám: 36. 

 

 Témák Képességfejlesztés 

(fogalmak, személyek, topográfia, kronológia) 

BEVEZE-TÉS 

ÉS AZ ÓKORI 

KELET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrásőrző intézmények 

 

 

 

 

A történelem segédtudományai 

 

 

Folyamvölgyi kultúrák 

 

 

 

 

 

 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak 

Az ókori Kelet kulturális öröksége 

 

 

Különböző berendezkedésű görög poli-

szok (Athén, Spárta) 

Látogatás a Zala Megyei Levéltárban, a 

         múzeumokban, állandó és idősza- 

          kos kiállítások valamint a resta- 

          urátorműhely megtekintése 

 

Gyűjtemények bemutatása (pl.: érem- 

          gyűjtő) 

 

Ékírásos agyagtáblák 

Újraelosztó rendszerek  

 

Sumer, akkád, óbabiloni törvénykezés 

Hogyan építették a piramisokat? (Források, felté-

telezések) 

Egyiptomi írások (Rosette-i kő) 

Társadalmi csoportok, intézmények ösz- 

          szehasonlítása. 

Az ókori Kelet kulturális örökségének 

          csoportosítása. 

 

 



 

 

 

 

AZ ÓKORI 

HELLASZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÓKORI 

RÓMA 

 

 

 

 

Görög hitvilág, művészetek, tudomány 

 

III. Alexandrosz birodalma 

            (A hellenizmus) 

 

 

Róma útja a köztársaságtól a császársá-

gig 

 

 

A köztársaság és a császárság állam-

szervezete 

 

 

 

 

A római hitvilág, művészet és jog 

Római örökségünk 

 

A kereszténység kialakulása, tanításai 

és elterjedése  

 

 

 

 

 

 

A népvándorlás és az antik civilizáció 

felbomlása 

Demokrácia az ókorban és ma 

           (összehasonlítás)  

Az athéni politikusok tetteinek motivá- 

          ciói  

 

A görög hitvilág – mondák és mítoszok 

 

 

Ábrák, adatok, korabeli források elem- 

          zése 

 

 

Róma alapítása és a latin nép története a 

          mondákban Livius: A szenthegyi 

          kivonulás 

 

Információk gyűjtése az ókori államok 

          törvényeiből (azonosságok, kü- 

          lönbségek) 

Államformák, államszervezetek a kora- 

          beli forrásokban (ábrakészítés) 

 

Római emlékek Pannóniában 

 

 

 

Összehasonlítás a görög hitvilággal 

Tárgyi források 

A zsidóság története (Ószövetség) 

Jézus élete 

Pál apostol 

Máté evangéliuma 

Constantinus, Theodosius 

 

Előzmények, okok és önálló ábrakészí- 

          tés. 

A KÖZÉP-

KOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyugati és keleti kereszténység 

 

 

 

 

 

 

 

Róma örökösei: a Frank Birodalom, a 

Bizánci Birodalom, és a Német-római 

Birodalom 

 

 

Az iszlám és az arab hódítás 

 

 

 

A rendiség kialakulása Angliában és 

Franciaországban 

 

 

 

 

Összehasonlítás megadott szempontok 

          alapján 

Nagy Szent Gergely pápa 

A szerzetesség: bencések, koldulóren- 

          dek és lovagrendek 

Habitusok és regulák 

11. századi hűbéri eskü 

Oklevelek a 9. századból 

Jusztiniánusz 

A birodalom felépítése 

A német aranybulla 

Választófejedelmek 

 

Források a Koránból 

Az arab kultúra 

Az iszlám emlékei Európában 

 

Domesday Book 

Magna Charta Libertatum 

IV. Fülöp oklevele (1302) 

Az angol és francia rendiség összeha- 

         sonlítása. 

 

Az Oszmán Birodalom felépítése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MA-GYAR-

SÁG 

TÖRTÉNE-TE 

A KEZ-DE-

TEK-TŐL 

1490-IG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Oszmán Birodalom kialakulása és 

terjeszkedése 

 

 

 

Egyházi és világi kultúra a középkorban 

 

 

 

 

 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz 

 

 

 

A magyar nép eredete és vándorlása, a 

honfoglalás és a kalandozások kora 

 

 

Árpád-házi uralkodók politikai életpá-

lyája: Géza, Szent István, Szent László, 

Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Anjouk 

 

 

 

 

Luxemburgi Zsigmond 

 

 

 

A Hunyadiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A középkori magyar kultúra és művelő-

dés emlékei 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Mohamed 

Mindennapok a birodalomban 

Magyar vonatkozások 

 

Aquinói Szent Tamás 

Skolasztika 

Universitas 

Romanika 

Gótika (támív, támpillér) 

Gyűjtőmunka (topográfia, képi források) 

 

Reneszánsz 

Stílusjegyek és előfordulásuk 

Topográfia, fogalmak  

 

 

Őstörténeti források elemzése (Gar- 

           dizi, Dzsajhani, Ibn Ruszta, 

           Bölcs Leó, stb.) 

Topográfia, kronológia 

 

Az Árpádok családfája 

Uralkodói portrék (portrékészítés a Ké- 

            pes Krónika facsimile kiadása 

            alapján – iniciálék, miniatúrák) 

Állam- és egyházszervezés 

Forráselemzés: Szent István törvényei 

Intelmek 

Koronázási jelvények, koronázási ordó 

Törvények összehasonlítása 

Az Aranybulla elemzése  

1231-es Aranybulla 

Andreanum 

A kehidai oklevél 

A magyar interregnum  

I. Károly reformjai 

1351. évi törvények (összehasonlítás 

          1222-es Aranybullával) 

 

A magyar király és a Német-római Biro- 

          dalom császára 

Városi dekrétumok 1405 

 

Hunyadi János jellemzése és topográfiai 

          ismeretek (térkép) 

A magyar rendek dekrétumai 

Szilágyi-féle cikkelyek 

Mátyás állama, jövedelmei 

Törökellenes és nyugati külpolitikája 

Mátyás és a reneszánsz 

Reneszánsz építkezések 

Mátyás a nép emlékezetében 

 

Könyvtári óra 

(geszták, legendák, krónikák 

a tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti Beszéd 

Ómagyar Mária-siralom 

Anonymus 

Kézai Simon 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kálti Márk 

Thuróczy János) 

Magyar alapítású egyetemek 

Román, gótika, reneszánsz (tájékozó- 

       dás térben és időben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ÉVFOLYAM 

 

Évi óraszám: 36. 

 

 Témák Képességfejlesztés 

(fogalmak, személyek, topográfia, kronológia) 

A VILÁG ÉS 

EURÓ-PA A 

KORA-ÚJ-

KORBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR-

ORSZÁG A 

KORA- ÚJ-

KORBAN 

 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi 

felfedezések és követ-kezményei 

 

Reformáció és katolikus megúju-lás 

 

 

 

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Ang-

lia)  

 

 

 

Az angol polgárháború és a parlamen-

táris monarchia kiala-kulása 

 

A francia abszolutizmus 

 

 

 

Az ország három részre szaka-dása. 

 

A három országrész berendez-kedése, 

mindennapjai 

 

A reformáció és a katolikus megújulás 

Magyarországon 

A földrajzi felfedezésekhez vezető 

          tényezők 

Az indián kultúrák (források) 

 

A lutheri tanok kimutatása a 95 pontból 

A reformáció irányzatainak összehason- 

          lítása 

A barokk stílusjegyeinek felismerése 

 

Céh, kiadási és felvásárlási rendszer, manufak-

túra összehasonlítása - 

VIII. Henrik és I. Erzsébet (uralkodói 

          portrék) 

 

Folyamatábra elemzése 

 

 

 

A francia gazdaság jellemzői források- 

         ból (Colbert merkantilizmusa) 

 

 

Mohács okai, következménye 

         (Brodarics és Szulejmán szerint) 

 

Igazgatás és egyensúlypolitika a három 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FELVI-LÁ-

GOSO-DÁS, 

FOR-RADAL-

MAK ÉS A 

POLGÁRO-

SODÁS KO-

RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÚJJÁÉ-PÍ-

TÉS KO-RA-

ÚJKORI MA-

GYAR-OR-

SZÁ-GON 

 

Az Erdélyi Fejedelemség 

 

 

 

A magyar rendek és a Habs-burg-udvar 

konfliktusai 

 

 

 

 

 

 

A török kiűzése Magyaror-szágról 

 

 

 

 

 

Népesség, társadalom, gazdaság és ter-

mészeti környezet a 16-17. századi Ma-

gyarországon 

 

A Rákóczi-szabadságharc 

 

 

 

 

 

A felvilágosodás 

 

 

 

A felvilágosult abszolutizmus 

 

 

 

Az Amerikai Egyesült Államok létre-

jötte és alkotmánya 

 

 

A francia forradalom és a napóleoni há-

borúk 

 

 

Az ipari forradalom és hatásai 

 

A 19. század eszméi 

 

 

 

 

Népesség, demográfiai változá-sok, etni-

kai arányok 

 

 

 

 

A magyar királyság helye a Habsburg 

birodalomban 

         országrészben (ábrák, táblázatok) 

 

Pázmány Péter 

Tordai országgyűlések 

 

Erdély rendi, etnikai és felekezetei vi- 

          szonyai (ábra) 

Erdély aranykora 

 

Tizenötéves háború 

Bocskai István 

Zrínyi Miklós 

Wesselényi Ferenc 

A lipóti abszolutizmus (ábra) 

 

 

 

Nemzetközi összefogás a török kiüzésé- 

         re 

Buda visszavívása (szöveges és képi 

         források alapján) 

 

 

 

A török-kor mérlege a Dunántúlon és 

         Zalában (múzeumi óra) 

 

 

A Rákócziak családfája 

Emlékiratok 

A szabadságharc eseményei (térkép) 

Rodostói mindennapok 

 

 

Világkép, eszmék, ideológiák, társada- 

         lomkritika (Anglia, Franciaország) 

Filozófusok 

 

Jellemzői: információk önálló rendsze- 

         rezése és értelmezése 

Merkantilizmus, kameralizmus 

 

A hatalommegosztás formái, szintjei 

         (ábraelemzés) 

Az USA alkotmánya és kiegészítései 

 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata 

Eszmék, irányzatok és hatásuk 

         (Robespierre, Napóleon) 

 

Találmányai és jelentőségük 

 

Liberalizmus, nacionalizmus, konzerva- 

        tivizmus, szocializmus jellemzői, 

        képviselői 

 

 

Fogalmak: népesség, demográfia, míg- 

       ráció, vándorlás, kisebbség, több- 

       ség, nemzetiségek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RE FORM-

KORA 

FORRA-DA-

LOM ÉS SZA-

BAD-SÁG-

HARC MA-

GYAR-OR-

SZÁ-GON 

 

 

 

 

 

A felvilágosult abszolutizmus 

 

 

 

A reformeszmék kialakulása és terje-

dése: Széchenyi István programja 

A reformmozgalom kialakulása 

 

 

 

 

 

 

A reformkori kultúra és műve-lődés 

 

 

 

 

 

Az 1848-as forradalom és vívmányai az 

áprilisi törvények. 

 

 

 

A szabadságharc története. 

 

 

Megemlékezések jeles napokról 

 

Statisztikai táblázatok, diagramok, grafi- 

       konok elemzése, értékelése 

 

Pragmatica Sanctio 

Államszervezet és az országgyűlés felé- 

       pítése és működése (ábrák elemzé- 

       se) 

Mária Terézia és II. József reformjai 

Rendeletek értelmezése 

 

 

A Széchenyiek családfája 

Reformprogramja művei alapján 

          (forráselemzés) 

Kossuth Lajos politikai pályája 

Kölcsey Ferenc életrajz (iskolánk néva- 

          dója) 

A zalai Deák Ferenc – politikai életpá- 

          lyája 

Politikusok tetteinek mozgatórugói 

 

Magyarosodás, a magyar polgári nem- 

          zeteszme.  

A nemzetiségek nemzeti ébredése 

Katona József, Vörösmarty Mihály, 

Erkel Ferenc, Liszt Ferenc  

Himnusz, Szózat, Hunyadi László 

 

A pesti forradalom európai előzményei 

Márciusi ifjak 

12 pont 

Az áprilisi törvények (forráselemzés) 

 

Tájékozódás térben, időben 

A szabadságharc csatái térképen 

 

Március 15., 

Október 6., 

Október 23.,  

 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 



 

 

 

 

 

9-12. évfolyam 

 

Négy évfolyamos általános tantervű osztály 

 

Célok és feladatok 

 

Az Ember és társadalom műveltségterület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásá-

hoz, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember világa áll, melynek három 

oldala a múltismeret (történelem), az emberismeret (etika) és a jelenismeret (társadalomismeret). 

A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az alapfokú oktatás során kialakított képessé-

gekre, ismeretekre épülnek és kultúraközvetítő, értékorientáló, valamint szocializációs funkciókat fog-

lalnak magukba. A történelem tantárgy a múlt bemutatásának, valamint értelmezésének több szempontú 

és problémaorientált megvitatásával, a tágan értelmezett források (minden szöveg, tárgy, kép stb., ami 

a múltat jelenti) feldolgozásával lehetőséget teremt a humanista és demokratikus értékrend közvetítés-

hez, a nemzedéki kapcsolatok felfedezéséhez, a közösségi kulturális kódok átörökítéséhez, a középis-

kolai tanulók társadalmi környezetben való gazdag eligazodásához, szocializációjához és az aktív ál-

lampolgári lét feltételeinek kialakításához. A történelem tantárgy tanulása járuljon hozzá a helyes pá-

lyaválasztási irány megtalálásához és megalapozásához. A tanulók a középiskola befejezésére váljanak 

képessé a középszintű érettségi vizsga sikeres letételére 

A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása, amely közös kom-

munikációs alapot, és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közössé-

gek számára. A magyar történelem a nemzeti azonosságtudatot, az európai és a világtörténelem az egye-

temes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése 

megalapozza a történelmi tudat és történelmi gondolkodás kialakulását. A tanulás végeredményeként a 

tanuló úgy képes a múlt-jelen-jövő hármas dimenziójában gondolkodni, hogy életkori sajátosságainak 

és fejlettségi szintjének megfelelően ismeri és tudja alkalmazni a történettudomány vizsgálati eljárásai-

nak legfontosabb alkotóelemeit (történeti probléma felismerése, megfogalmazása, a kritika, az interpre-

táció módszereinek ismerete és alkalmazása, történeti probléma megoldása válaszadással és ítéletalko-

tással). 

Az új szemléletű történelemtanítás segíti a tanulókat abban, hogy felismerjék és megértsék, ho-

gyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élő 

utódaik. A történelemmel való foglalkozás így hozzásegíti őket a történetileg és kulturálisan eltérőnek, 

másnak, különbözőnek a megértéséhez. Ennek kapcsán egyfajta kritikus gondolkodást kell elsajátíta-

niuk, hogy a történeti szöveges és képi forrásokban meglássák az azt létrehozó szerzők érdekeit, elfo-

gultságát, szubjektivizmusát stb. A történelemtanulásnak ez a felfogása végül is azt a belátást erősíti, 

hogy az emberek gondolatai és cselekedetei idő-, tér- és érdek-függőek, valamint azt, hogy a történelmi 

változások lehetségesek, azok nem maguktól történnek, hanem a változások emberi cselekedetek által 

jöttek létre. A történelem segít tehát belátni, hogy a múlttól a jelenen át a jövőig vezető hosszú távú 

fejlődési trendek léteznek, és a jelen változásai is tevékenységek által valósulnak meg. 

Fontos célként fogalmazható meg, hogy a középiskolai tanulmányokat záró történelem érettségi 

– elősegítve az élethosszig való tanulás feltételeit – nemcsak a lexikai adatok elsajátítását, az egyszerű 



 

 

 

 

reprodukciót, hanem a különböző típusú ismeretforrások gyakorlati használatát, történelmi összefüggé-

sek magyarázatát, a kritikai gondolkodás kialakulását, valamint a kommunikációs képességek alkalma-

zását várja el. Továbbá azt is ösztönzi, hogy az eseménytörténeti ismeretek mellett több figyelmet kap-

janak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a tartalmak, amelyek az egyes kor-

szakok komplex, életszerű bemutatásához szükségesek. A művelődéstörténet, az életmód-, és mentali-

tástörténet feldolgozása lehetőséget teremt az egyes korokban érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, a 

normák változásának bemutatására. Az érettségi követelmények olyan kritikai szemléletmód fejlesz-

tésre ösztönöznek, amelynek segítségével a tanulók a múltban és jelenben is képesek a lehetséges alter-

natívák meglátására és értékelésére, továbbá azt rögzítik, hogy korszerű történelmi műveltséggel ma az 

rendelkezik, aki gazdag és sokrétű ismeretanyag birtokában van, szemléletét a nyitottság, a probléma-

érzékenység jellemzi, aki ugyanakkor tisztában van a múlt rekonstruálásának objektív és szubjektív kor-

látaival, és gondolatait képes mind szóban, mind írásban árnyaltan kifejezni. 

A történelem tantárgy általános funkciója, hogy a személyiségfejlesztést, a kulcskompetenciák 

kialakítását, valamint a jelen világában való eligazodást segítse. A történelmi múlt több nézőpontú, él-

ményszerű és tanulói tevékenységekre épülő feldolgozása mind az értelmi, mind az érzelmi fejlesztést 

eredményesen szolgálja, így jelentős szerepe van a személyiségfejlesztésben. A történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek és döntéseinek elemzése, a társadalmi-, politikai- és gazdasági jelenségek problé-

maközpontú feldolgozása nagymértékben segítheti a szociális és állampolgári kulcskompetencia kiala-

kulását. A múlt eseményeinek földolgozása, az általánosítható analógiák, következtetések, magyaráza-

tok keresése és a jelen viszonyaival való összevetés eredményesen járulhat hozzá a jelenkor politikai, 

gazdasági, társadalmi jelenségeinek értelmezéséhez.  

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, továbbá a kisebbségi, migráns tanulókkal való fog-

lalkozás a történelem tantárgyi órákon is szükséges: ami a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciá-

lásnál nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szol-

gáltatások igénybe vételét teszi szükségessé. Figyelembe kell venni az egyéni fejlesztési tervek kialakí-

tásakor, a tanórákon a csoportok szervezésekor, a tanórák tanulásszervezési eljárásainak tervezésekor. 

Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül ugyanis nem valósíthatók meg a különleges 

bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási 

zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai. Figyelembe kell venni a tervezéskor a 

tanórán kívüli lehetőségek felhasználását is. 

A történelem tantárgyi helyi tantervünk érvényesíti az iskolai oktatás-nevelés közös, át-

fogó elveit, így részt vállal az egészségfejlesztés, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem 

társadalmi feladataiból.  
A történelem tantárgy egészségnevelési feladata elsősorban azokban a témakörökben, ahol a mik-

rotörténelem és a mindennapi életmód, mentalitás jelenik meg, továbbá a jelenkor kihívásait feldolgozó 

tananyagoknál kézenfekvő, hiszen az itt megjelenő tartalmi elemek alkalmat adnak arra, hogy elősegít-

sék a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását a megjelenő 

ismeretek értelmezésén, továbbgondolásán keresztül. 

A környezettudatosságra nevelés érdekében a történelem tantárgy igen alkalmas arra, hogy kü-

lönböző egymásnak is ellentmondó adatok és tények felhasználásával, problémákat vitassanak meg, át-

élhető feladatokat oldjanak meg a tanulók, amelyeken keresztül megismerhetik, megérthetik, valamint 

végiggondolhatják azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környe-

zeti válságjelenségek mutatkoznak, továbbá konkrét európai és hazai példákon is felismerik a társa-

dalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.  

Az egészségvédelemhez és a környezetvédelemhez hasonlóan a fogyasztóvédelemre, a tudatos 

kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés is jól megoldható a történelem tananyag gazdasági és tár-

sadalmi témakörein keresztül, amely amúgy is fontos területe a mindennapokban megjelenő problémák, 

összefüggések vizsgálatának. A mindennapi életmód, mentalitás feldolgozásán keresztül mód van az 



 

 

 

 

egyes termékekről való beszélgetések kezdeményezésére, a tömegmédiumok reklámtevékenységeinek 

megvitatására vagy szituációs játékokon, video-anyagok feldolgozásán keresztül a fogyasztói szokások 

elemzésére.  

A történelem tanításának fejlesztési feladatai abból indulnak ki, hogy a múlt eseményeinek meg-

ismerése során a tanulók tényeket, adatokat, ismereteket, összefüggéseket tanulnak meg, amelyek álta-

lános történelmi műveltségük fundamentumát képezik. Történelmi tényismeretük és tudásuk azonban 

csak abban az esetben válik saját maguk és a társadalom számára is releváns, hasznos tudássá, ha a 

történettudomány által kínált konstrukciókat, sémákat, fogalmakat rugalmasan képesek adaptálni a múlt, 

valamint a jelen megértéséhez.  

 

A fogalmi rendszer 

A történelem tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi műveltség felépítésé-

ben folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. Ahogyan a helyi tantervünk részletes 

tartalmi kidolgozása is jelzi, az ember és társadalom műveltségterület, és ezen belül a történelem tan-

tárgy is – a témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – felépítette a maga sajátos fogalom-

rendszerét. E fogalomrendszerben azonosíthatjuk a kulcsfogalmakat, amelyek lehetővé teszik, illetve 

alapul szolgálnak az emberi és társadalmi jelenségek, tények, mintázatba rendezéséhez.  

A kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás 

egyik összetevője. Az egyedi fogalmi ismeretek, az egy-egy konkrét történelmi témához kötődő foga-

lomhasználat jelentőségét is elsősorban az határozza meg, hogy elősegítik-e a kulcsfogalmak megérté-

sét, illetve megfelelő élmény- és ismeretanyagot biztosítanak-e az adaptív tudást hordozó kulcsfogalmak 

alkalmazni tudásához. A kulcsfogalmak tehát az adott ismeretrendszer fogalmi hálójának csomópontjait 

jelentik, amelyek sok más fogalommal kapcsolatba hozhatóak. A kulcsfogalmak más és más kontextus-

ban szükségszerűen újra és újra megjelennek irodalmi alkotások, szövegek, nyelvi jelenségek, poétikai, 

nyelvtani és más ismeretek értelmezésekor. Képesek a tanulásban, a jelenségek leírásában először ren-

dezetlen halmazként megjelenő konkrét fogalmakat, tényeket struktúrákká, fogalmi hálókká rendezni, 

így alkalmazásuk révén könnyebb értelmezni és befogadni az új információkat és tapasztalatokat is. 

 A tantárgy kulcsfogalmai tehát átfogó, a tanítási-tanulási folyamatban szükségszerűen ismét-

lődő fogalmak. E gazdag jelentésmezővel rendelkező fogalmak jellegüknél fogva, tartalmi összetevőik 

révén érintkeznek is egymással. A kulcsfogalmak természetesen fokozatosan telítődnek konkrét tartal-

makkal, azaz fokozatosan épül fel az a fogalmi háló, ami végül is a fogalmi műveltségben ölt testet. 

Az Ember és társadalom műveltségterület kulcsfogalmainak kiválasztásánál az alábbi szempontok érvényesülését 

tartottuk fontosnak: A kulcsfogalmak összességükben alkalmasak legyenek a középiskolai történelem, társada-

lomismeret, állampolgári ismeretek, etika, jelenismeret vizsgakövetelményekben rögzített tartalmak feldolgozá-

sára. Egyszerre épüljenek az 1–8. évfolyam számára elkészített kulcsfogalmakra illetve jelentsék annak tovább-

gondolását, továbbbontását. Összességükben lefedjék a történelmi múlt feldolgozásának legelterjedtebb nézőpont-

jait (pl. társadalom, gazdaság, politika, eszme). Magukba foglalják a történelmi feldolgozás építőkockáit, illetve 

alapvető struktúráit, melyek a történelmi gondolkodás kialakulásához elengedhetetlenek. A kiválasztott kulcsfo-

galmak egyszerre legyenek általánosak és speciálisak, hogy a történelem azon sajátosságát meg tudják jeleníteni, 

miszerint az egyedi események, jelenségek kapcsán általánosítások fogalmazhatók meg. Alkalmasak legyenek a 

több nézőpontú, multiperspektivikus és kontroverzív történelem- szemlélet gyakorlati alkalmazására.  

A kerettanterv által alkalmazott kulcsfogalmak a következők:  

változás–folyamatosság; történelmi források; kronológia; történelmi tér; település, életmód, életviszony, 

életminőség; történelmi személyiség; ellentét – összefüggés, kölcsönhatás; ok, cél, következmény; ana-

lógia; társadalmi helyzet (státusz); szabadság, alávetettség (emancipáció, diszkrimináció); erőszak, ter-

ror, népirtás; gazdaság, technika, technológia; hit, vallás, egyház; eszmék, ideológiák; birodalom, or-



 

 

 

 

szág; identitás, nép, nemzet, nemzetiség; demográfiai változások, népmozgások; állam, hatalom, poli-

tika; konfrontáció és kompromisszum; nemzetközi kapcsolatok, integráció, globalizáció; hadseregek, 

hadviselés, háborúk.  

 

Az 9-12. évfolyamra kiválasztott kulcsfogalmak felosztása 

Nézőpontok, dimenziók Feldolgozási struktúrák Egyedi és általános 

gazdaság, technika, technológia változás, folyamatosság történelmi személyiség 

település, életmód, életviszony, 

életminőség 
történelmi forrás szabadság, alávetettség 

társadalmi helyzet (státusz) kronológia erőszak, terror, népirtás 

állam, hatalom, politika történelmi tér birodalom, ország 

konfrontáció és kompromisszum 
ellentét, összefüggés, kölcsönha-

tás 

identitás, nép, nemzet, nemzeti-

ség 

hit, vallás, egyház ok, cél, következmény 
demográfiai változások, nép-

mozgások 

eszmék, ideológiák analógia 
nemzetközi kapcsolatok, integrá-

ció, globalizáció 

  hadseregek, hadviselés, háborúk 

 

A történelem tantárgy – a lehetőségekhez igazodva – támogatja a korszerű informatikai eszközök, 

médiák, a könyvtárak, múzeumok és az elektronikus eszközök (kalkulátor, számítógép, internet stb.), 

információhordozók célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben. A 

középiskolai történelemtanítás során ki kell alakítani az ismeretforrásokkal való tevékenységek külön-

böző formáit, és a tanulóknak ismerniük kell a különböző típusú elsődleges és másodlagos források 

kezelésének, elemzésének módszereit, a tudományos anyaggyűjtés alapelemeit. Alapkövetelmény a tá-

jékozódás készsége könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő fo-

lyóiratokban. Járatosnak kell lenniük az internetes keresőprogramok és a történelem, továbbá a társada-

lomtudományok anyagát hordozó CD-ROM-ok kezelésében. 

A történelmi-társadalmi jelenségek és az eseményeket alakító okok föltárása a középis-

kolai oktatás egyik kiemelt feladata, hiszen alapvetően ennek révén lehet felébreszteni az igényt 

a történelmi jelenségek rendszerezésére, valamint  kialakítani azokat a feldolgozási algoritmu-

sokat, amelyek a történelmi gondolkodási sémák és szövegalkotási standardok (pl. hipotézisek 

és igazolásuk, nézőpontok és értelmezésük) kialakulását eredményezik, és ezáltal az egész éle-

ten át tartó tanulás feltételeit teremtik meg. Az okok keresése kapcsán szembesülhetnek a diá-

kok azzal, hogy meghatározó jelentőségű a lényeges és lényegtelen elemek elhatárolása, az ok-

sági hierarchia feltérképezése, illetve okok és következmények bonyolult koordinátainak be-

azonosítása. Ennek kapcsán lehetséges csak bemutatniuk és értelmezniük az egyének és cso-

portok indítékait, választási lehetőségeiket, illetve szerepüket az események alakulásában. Ez a 

szemlélet alakíthatja ki azt, hogy a felnőtté váló fiatal felelősséggel viszonyuljon a közügyek-

hez. 



 

 

 

 

Az ismeretszerzési, feldolgozási képességek szorosan összefüggnek a kommunikációs képessé-

gek fejlesztésével, a kritikai gondolkodásmód kialakításának szándékával. A kommunikációs képessé-

gek fejlesztése során a diákoknak el kell jutniuk az események elbeszélésétől, az elsődleges és másod-

lagos források pontos tartalmi ismertetésétől, a beszámolók és kiselőadások megtartásáig, a probléma-

felvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés, érvelés szóbeli és írásbeli formáinak gyakorlati alkalma-

zásáig. Ennek keretében megfelelően alkalmazzák a történelem és a társtudományok legfontosabb fo-

galmait és szakkifejezéseit. Fontos szempontként rögzíthető, hogy a tanulóknak törekedniük kell a szó-

beli vagy írásbeli feladatok elvégzésekor a téma, a probléma megértésére, a lényeg kiemelésére, az ár-

nyalt és szakszerű magyarázatok, következtetések alkalmazására. Ennek feltételeként ismerniük kell a 

vázlat- és a feleletterv-készítés, a kivonatolás és jegyzetelés (élőszóban vagy hangfelvételről elhangzó 

előadásról, magyarázatról, fejtegetésről), a táblázatkészítés technikáit, illetve a szövegszerkesztő prog-

ramok alkalmazását. 

A képi kifejezés fejlesztése terén a középiskolában lehetőséget kell adnunk a hagyományos kép-

elemzések alkalmazása mellett az újszerű formák, pl. fénykép, karikatúrák, plakátok, valamint a film, a 

videofelvétel és a digitális médiumok kínálta üzenetek dekódolására, továbbá a diagramok, grafikonok 

elkészítésére, elemzésére, képi ismerethordozók gyűjtésére, válogatására, esetleg készítésére. 

Kiemelt feladatnak tekinthető az időben való tájékozódás képességének és készsé-

gének folyamatos fejlesztése. Ennek kapcsán elvárható, hogy a tanulók képesek legye-

nek a nagyobb történelmi korszakokon belül a kisebbeket elkülöníteni, illetve a feldol-

gozott események sorrendjét meg tudják határozni, valamint fel kell ismerniük az egy 

időben zajló eseményeket. Ehhez tudniuk kell a legfontosabb évszámokat és eredmé-

nyesen kell használniuk a kronológiai munkákat. Nem okozhat nehézséget számukra az 

egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése. 

Fontos elvárás a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesz-

tése is. Ennek keretében arra kell felkészíteni a diákokat, hogy egységben lássák a kro-

nológiai és a topográfiai adatokat, és a legfontosabb történelmi helyeket el tudják he-

lyezni vaktérképen is. A diákoknak arra is lehetőséget kell teremteni, hogy adott témák-

nál érzékeljék a történelmi tér változásait, a különböző tájegységek, régiók összetartó, 

illetve elválasztó elemeinek földrajzi és történelmi nézőpontjait, a történelem esemé-

nyeinek és a természeti feltételek viszonyának összefüggéseit. Gyakorlati elvárásként 

rögzíthető a történelmi térképek olvasása, a terület és a távolság kiszámítása és becslése, 

egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. Alkalmat kell teremteni a történelmi je-

lenségek értelmezésében az ökológiai szemléletmód kialakítására is. 
Az ismeretforrásokkal (például szöveg, ábra, kép, térkép) való tananyag-feldolgozás, a 

kritikai gondolkodás kialakításának igénye, a kommunikáció fejlesztése a tanulók aktív, vala-

mint egyéni, páros és csoportos feladatmegoldó munkáján alapul, vagyis alapvetően tanuló-

centrikus és tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot feltételez, ahol a hangsúly a tanulói ké-

pességfejlesztésre helyeződik. 
 

 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 



 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
3 3 3 4 

 

 

 

  



 

 

 

 

9–10. évfolyam 

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

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

fejlesztésében jelentősen túllépnek az általános iskolai szinten. E két évfolyam feladata a forráskezelés 

és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. Másrészt a 

korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági 

viszonyokat kutató jellegű munka. Az általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan ezek is csak a 

tanulók fokozott tevékenykedtetése révén érhetők el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történe-

lemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcs-

kompetenciák 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 sza-

bályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában (kézikönyvek, 

lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus adatbázisokban való tá-

jékozódás 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, vá-

logatása, készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 



 

 

 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység 
Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, építmények). 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves összefüggésében lehetséges, ezért lényeges a „gondolkodj globálisan, cse-

lekedj lokálisan” elv elfogadása. Az ember az alkotó munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. A közösség teremti meg 

az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. A közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok 

jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. A társadalom tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös 

függés és hierarchia egyaránt fontos. 

A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel 

a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések 

alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. A természeti adottságok meghatározó szerepének felismerése az első államok, birodalmak 

keletkezésében és felbomlásában. Az ókori keleti vallások – különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallás – szellemi, társadalmi 

gyökereinek megismerése, az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásainak megértése. 

 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A történelem forrásai. 

 

Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi hely-

zete, életformák. 

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak. 

 

Az ókori Kelet kulturális öröksége. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismerése, információgyűjtés és 

azok rendszerezése. (Pl. az első civilizációkról fenn-

maradt források csoportosítása különböző szem-

pontok szerint.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése (pl. a pi-

ramisépítéshez kapcsolódó hipotézisek). 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott szövegből, ismeretek prob-

lémaközpontú elrendezése. (Pl. egy folyamvölgyi 

kultúra sajátosságainak bemutatása Hammurapi 

törvényei alapján.) 

 Társadalmi csoportok, intézmények működésének 

összehasonlítása. (Pl. eltérő és hasonló vonások az 

ókori Kelet civilizációinak társadalmi szerkezeté-

ben, államszervezetében.) 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, illetve kutatómunkával 

szerzett ismeretek alapján. (Pl. az ókori keleti civili-

zációk jellegzetes tárgyi emlékeinek és kulturális 

örökségének feldolgozása.) 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi események időrendbe állí-

tása. (Pl. ókori keleti civilizációk ábrázolása idővo-

nalon.) 

 A történelmi tér változásainak leolvasása térképek-

ről. (Pl. Mezopotámia államainak elhelyezkedése, 

Egyiptom területi változásai.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológia-egészségtan: 

a homo sapiens egysé-

ges faj. 

 

Földrajz: kontinensek, 

rasszok, térképolvasás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Bibliai történetek, 

az írás kialakulása, je-

lentősége, nyelvcsalá-

dok. 

 

Vizuális kultúra: az 

ókori Kelet (pl. a gízai 

piramisok). 

 

Matematika: a szám-

egyenes, az idő mér-

tékegységei (nap, hó-

nap, év, évtized, évszá-

zad). 

Film/DVD régé-

szeti ásatásokról 

 

Múzeumi  

feladatlap a helyi 

múzeum megte-

kintéséhez 

 

Film/DVD az 

egyiptomi kultú-

rával kapcsolat-

ban 

 

Papíralapú képek 

tablókészítéshez a 

távol-keleti művé-

szetről 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, 

öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus. 

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 
Az ókori Hellász Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 



 

 

 

 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A különböző államformák (királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, és azok egyé-

nekre és közösségekre gyakorolt hatásainak azonosítása. A közügyekben való részvétel fontosságának elfogadása. A humánum, a szépség és 

jóság antik eszméje megbecsülése, a művészi értékek megóvásának szükségessége.  

Az európai civilizáció gyökereinek feltárása. Az ókori demokrácia alapelveinek megismerése, vázlatos összehasonlítása a modern demokrácia 

alapelveivel. Birodalomszervezési elvek megismerése. A háborúk okainak (történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi okok 

stb.) áttekintése. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia kialakulása és működése. 

Államformák, államszervezet. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és tudomány. 

 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző médiumok anyagából, 

szaktudományi munkákból. (Pl. a görög művészet 

témájában.) 

 Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a gö-

rög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, el-

lenérvek gyűjtése meghatározott álláspontok cáfolá-

sára. (Pl. az arisztokratikus és a demokratikus kor-

mányzás előnyeiről, hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi adatok, modellek és elbeszélé-

sek elemzése a bizonyosság, a lehetőség és a valószí-

nűség szempontjából. (Pl. Spártáról a történetírásban 

kialakult hagyományos kép árnyalása.) 

 Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizs-

gálata a történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. Hel-

lász történelmét feldolgozó hollywoodi filmek.) 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram elemzése/ készítése. 

(Pl. az athéni demokrácia kialakulása.) 

 Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. gyarmatváros és anyaváros kapcsolata.) 
 

 

Földrajz: a Balkán-

félsziget déli rész-

ének természeti 

adottságai. 
 

Testnevelés és sport: 

a sport- és olimpia-

történet alapjai. 
 

Magyar nyelv és iro-

dalom: görög mito-

lógia, homéroszi 

eposzok, az antik gö-

rög színház és 

dráma, Szophoklész: 

Antigoné. 
 

Dráma és tánc: az 

ókori színház és 

dráma. 

 

Vizuális kultúra: az an-

tik görög képzőművé-

szet. 

 

 

Úti film Krétáról 

DVD-n 

 

Sokszorosított 

vaktérképes fela-

datlap 

 

Képek a görög is-

tenekről 

 

Úti- vagy művé-

szettörténeti film 

Athénról 

 

Játékfilm Nagy 

Sándorról  

DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 



 

 

 

 

 Tájékozódás időben és térben: 

 Különböző időszakok történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a változások hátterének feltá-

rása. (Pl. Nagy Sándor birodalmának kialaku-

lása térképek alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző 

információforrások alapján. (Pl. a görög gyar-

matosítás fő irányai.) 

Matematika: Pitago-

rasz-tétel, Thalész-té-

tel, Eukleidész (eukli-

deszi geometria), gö-

rög ábécé betűinek 

használata a matemati-

kában. Pi szám jelölése 

[π]. 

 

Fizika: Arkhimédész, 

ptolemaioszi világkép, 

Arisztotelész termé-

szetfilozófiája. 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, 

kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, helóta, 

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. 594 (Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr.e. V. 

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

 

 

Tematikai egység 
Az ókori Róma Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. Újszövetségi történetek. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: múzeumpedagógus múzeumlátogatáshoz; könyvtáros tanár 

Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és államszervezet jellemezte. A gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja 

lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának. Egy állam eredményes hódításai a közösség tagjai számára jogkiterjesztéssel és 

jobb életfeltétellel járhatnak, míg veresége az egész közösség pusztulását is eredményezheti. A kereszténység az emberek isten előtti egyen-

lőségének meghirdetésével jelentős hatást gyakorolt a kor embereire.  

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása 

játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. 

Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, lássa az európai civilizációra gyakorolt hatását. A 

zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és egyházzá szerveződésének megismerésén keresztül felismeri annak civili-

zációformáló szerepét, valamint hatását a későbbi korok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság államszervezte és intézményei. 

Államformák, államszervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló ismeretforrások értelmezése. 

(Pl. a köztársaság államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. gazdaság, gazdálkodás 

a császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. a 

görög és a római mindennapi élet összevetése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, hanganyagok, filmek vizsgá-

lata a történelmi hiteleség szempontjából. (Pl. Róma 

alapítása, Jézus élete.) 

 Feltevések megfogalmazása történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Caesar és Augustus intézkedései, Constan-

tinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből tabló készítése. (Pl. a 

római kultúra emlékei napjainkban.) 

 Beszámoló készítése népszerű tudományos iroda-

lomból, szépirodalomból, rádió- és tévéműsorokból. 

(Pl. a gladiátorok élete.) 

 

Földrajz: az Appen-

nini-félsziget termé-

szeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Bibliai történetek, 

Vergilius, Horatius. 

Az írás kialakulása, je-

lentősége, nyelvcsalá-

dok. 

 

Matematika: a római 

számok. 

 

Vizuális kultúra: Co-

losseum, Augusztus 

szobra. 

 

Etika; filozófia: A ke-

reszténység története. 

Az európai civilizáció 

és kultúra zsidó-ke-

resztény gyökerei. 

Papírképek a ró-

mai mitológia és 

történelem nagy 

alakjairól 

 

Papírképek a ró-

mai személyisé-

gekről 

 

Történelmi filmek 

Rómáról (DVD) 

 

Római épületek 

makettjei 

 

Játékfilmek Jézus 

életéről DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Tájékozódás térben és időben: 

 Történelmi időszakok jellegzetességeinek megraga-

dása és összehasonlítása. (Pl. hasonló tartalmú gö-

rög és római események kronológiai párba állítása.) 

 Különböző időszakok történelmi térképeinek össze-

hasonlítása, a változások hátterének feltárása. (Pl. a 

kereszténység terjedése.) 

  

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, keres-

kedelmi mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkényuralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, biro-

dalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, provincia, triumvirátus, principatus, limes, colonus, dominatus, diasz-

póra, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Spartacus, Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Cons-

tantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Cannae, 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), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A középkor Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 
A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A 

középkori járványok. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A keresztény vallás szerepe az európai szellemi és hatalmi expanzióban, az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységének azono-

sítása, távlatos jelentőségének megértése. Az egyéni érdekeltség kiterjedése, a hatalommegosztás elvének megjelenése az egyházi és világi, 

illetve a központi és helyi hatalom között mint meghatározó európai fejlődési mozgatórugók értékelése. A városokat megillető közösségi 

szabadságjog, kiegészülve az önkormányzatisággal, az ott élők számára fontos értékként jelent meg.  

A középkori keresztény civilizáció örökségének feltárása és a középkori városi civilizáció továbbélésének kimutatása a modern európai civi-

lizációban. A rendiség azonosítása mint a modern állam középkori gyökere. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló hatásának 

felismerése. Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióinak különböző szempontok alapján történő összehasonlítása. A keresztény és az iszlám 

világvallás civilizációformáló szerepének tudatosítása. A középkori keresztény vallásos világkép módosulásának nyomon követése a 

történelem során. A humanizmus örökségének kimutatása a modern ember gondolkodásmódjában. A Gutenberg-galaxis szerepének értéke-

lése az emberi civilizációban. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom egykori terüle-

tén. A Frank Birodalom. 
 

A nyugati és keleti kereszténység. 

 

Nyugat-Európa gazdasága és társadalma. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

Róma örökösei: a Bizánci Birodalom és a Német-római Biroda-

lom létrejötte. 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szaktudományi munkákból. (Pl. a fe-

udalizmus terminológiája.) 

 Információk önálló rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. (Pl. a keresztes hadjára-

tok európai anyagi és szellemi kultúrára, életmódra 

gyakorolt hatásainak összegzése.) 

 Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. az isz-

lám mindennapi életet szabályozó előírásainak be-

tartása.) 

 

Földrajz: Európa ter-

mészeti adottságai, az 

arab világ földrajzi jel-

lemzői, világvallások, 

arab földrajz (tájolás, 

útleírások), az ún. kis 

jégkorszak Európában. 

 

 

Mezőgazdasági 

eszközök képe, 

makettje 

 

Játékfilm a közép-

korról DVD-n 

 

 

 



 

 

 

 

Az államalapítások kora Észak-, Közép- és Kelet-Európában. 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása. 

 

A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. 

 

Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 

A rendiség kialakulása. 

 
 

Nyugat-Európa válsága és fellendülése a  

XIV–XV. században. 

 

A közép- és kelet-európai régió államai. 

 
Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a középkorban 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok.  

 

Hétköznapi élet a középkorban 

 Ismeretszerzés grafikonokból, diagramokból. 

(Pl. Európa lakosságának becsült növekedését 

bemutató diagram kapcsán.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Jeanne d’Arc életútja és halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló megfogalmazása. (Pl. az uradalom 

felépítésével és működésével kapcsolatban.) 

 Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

(Pl. Nagy Károly portréja krónikarészlet alapján.) 

 Feltevések megfogalmazása egyes történelmi jelensé-

gek hátteréről, feltételeiről, okairól. (Pl. a mezőgazda-

ság fellendülésében szerepet játszó tényezők elem-

zése.) 

 Különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. a középkori ember gondolkodásának 

átélése és megértése.) 

 

Kommunikáció: 

Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. a 

hűbéri viszony és hűbéri lánc bemutatását 

szolgáló ábra.) 

 

 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: lovagi költészet, 

vágánsköltészet, Boc-

caccio, Petrarca. 

 

Etika: hit és vallás, a 

világvallások ember-

képe és erkölcsi tanítá-

sai, az intolerancia, 

mint erkölcsi dilemma. 

 

Vizuális kultúra: bi-

zánci művészet, román 

stílus, gótika, rene-

szánsz (Leonardo, 

Michelangelo, Raffa-

ello). 

 

Matematika: arab szá-

mok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es 

alapú, arab közvetítés-

sel világszerte elterjedt 

számírás), arab al-

gebra. 

 

Zenei CD  

pravoszláv egy-

házi zenefelvétel-

lel 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 



 

 

 

 

  Mások érvelésének összefoglalása és figyelembevé-

tele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját ál-

láspont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. valóban 

nevezhetőek-e a Nyugatrómai Birodalom bukása 

utáni évszázadok sötét középkornak.) 

 Események, történetek, jelenségek dramatikus meg-

jelenítése. (Pl. egy középkori vár lakóinak egy 

napja.) 

 Esszé írása történelmi-társadalmi témákról. (Pl. a 

város, mint az egyik legsajátosabb európai intéz-

mény.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. összehasonlító idő-

rendi táblázat a XIV–XV. sz.-i Nyugat-, Közép- és 

Kelet-Európa legfontosabb politikai eseményeiről.) 

 A történelmi tér változásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az arab hódítás fontosabb szaka-

szainak bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázlatok rajzolása információforrá-

sok alapján. (Pl. Európa három régiójának bejelö-

lése a vaktérképen.) 

Fizika: Arab csillagá-

szat (arab eredetű csil-

lagászati elnevezések, 

csillagnevek, iszlám 

naptár stb.). Közép-

kori technikai találmá-

nyok, a gótikus stílus 

technikai alapjai 

(támív, támpillér); tu-

dománytörténet, aszt-

rológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az arab orvostudo-

mány eredményei. 

 

Ének-zene: a középkor 

zenéje; a reneszánsz 

zenéje. 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, keres-

kedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 

majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, inkvizíció, eretnekség, kolduló rend, rendi monarchia, városi 

önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szul-

tán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói Szent Tamás, 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 
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) 

István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. 

Hunyadi Mátyás portréja. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, könyvtáros tanár, múzeumpedagógus 

Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár. 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A magyarság korai története révén annak felismertetése, hogy az új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási 

képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. A kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás teremtette meg a feltételeit 

a magyar állam megerősödésének és fejlődésének. Az országépítés során megjelenő új kihívásokra adott megfelelő válaszaival a kor politikai 

vezetése hozzájárult a társadalmi, gazdasági fejlődéshez, amely felerősítette mind a védekező, mind a támadó katonai erőt, melynek révén a 

Magyar Királyság a térség meghatározó államává vált. 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságá-

ból és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból 

fakad. Tudása elmélyül az államalapításról, megérti történelmi jelentőségét. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam. A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, hogy Magyarország a közép-európai 

régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, 

hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalando-

zások kora. Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent Ist-

ván, Szent László, Könyves Kálmán, I. András, IV. Béla). 

 

A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. 

század végéig. 

 

A Magyar Királyság, mint jelentős európai hatalom, az Anjouk, 

Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom pár-

harca. 

 

Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folya-

mán. 

 

A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegben. 

(Pl. Szent István törvényeiben.) 

 Információk gyűjtése és önálló rendszerezése, értel-

mezése. (Pl. az Aranybulla elemzése.) 

– Tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása magyarországi műemléke-

ken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, el-

lenvélemények cáfolására. (Pl. a magyar honfogla-

lás lefolyása.) 

– Kérdések megfogalmazása a források megbízható-

ságára, a szerző esetleges elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. (Pl. korabeli utazók, kró-

nikaírók leírásainak elemzése.) 

– Különbségek felismerése és a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. a 

jobbágy fogalom jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a cselekedeteinek moz-

gatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a magyar nyelv 

rokonsága, története, 

nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvem-

lékek: a Tihanyi apát-

ság alapítólevele, Ha-

lotti beszéd és könyör-

gés, Ómagyar Mária-

siralom. 

Eredetmondák (pl. 

Arany János: Rege a 

csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: Pan-

nónia dicsérete, Ka-

tona József: Bánk Bán, 

Arany János: Toldi. 

 

Vizuális kultúra: A 

nagyszentmiklósi 

kincs, a honfoglalás 

korát feldolgozó kép-

zőművészeti alkotások 

megfigyelése, elem-

zése.  

Román, gótikus és re-

neszánsz emlékek Ma-

gyarországon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régi magyar 

mondák 

 

Játékfilm a hon-

foglalás koráról 

(DVD) 

 

Játékfilm Szent 

Istvánról 

 

CD-rom a hon-

foglalás és állam-

alapítás koráról 

 

Múzeumi feladat-

lap a múzeum 

látogatáshoz 

 

Ismeretterjesztő 

film az Árpád-

házi uralkodók-

ról DVD-n 

 

Az Aranybulla 

fakszimiléje 

 

Ismeretterjesztő 

film a tatárokról 

 



 

 

 

 

 

 

 – Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása külön-

böző szempontokból. Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek megismerése és bemutatása. (Pl. Nán-

dorfehérvár ostromának rekonstruálása magyar és 

török korabeli források alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- és hanganyagok stb. vizs-

gálata történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet alkotásai [pl. Feszty-kör-

kép].) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági reformjainak okai.) 

– Történelmi, társadalmi témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom változásai az Árpád-kor-

ban.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Tanult események, jelenségek topográfiai helyének 

meghatározása térképen. (Pl. a magyarság vándor-

lásának fő állomásai.) 

 Az európai és a magyar történelem eltérő időbeli rit-

musának elemzése. (Pl. A kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása információforrá-

sok alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

 

Ének-zene: reneszánsz 

zene: Bakfark Bálint. 

 

Matematika: térbeli 

modellek készítése va-

laminek a demonstrá-

lásához. 

 

Informatika: forrás-

használat, hitelesség. 

A Képes Krónika 

fakszimile vagy 

könyvkiadásban 

 

Képek Mátyásról, 

a Corvinákról tab-

lókészítéshez 

 

Képek a visegrádi 

királyi palotáról 

 

Játékfilm és isme-

retterjesztő film 

Mátyásról DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelem atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 

egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, 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, Szent Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. 

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

Topográfia: Baskíria, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Er-

dély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nándorfehérvár, Bécs. 

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

972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077–95 (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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén 

 

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

emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás fontosságának felis-

merése, 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, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. Is-

merje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mérték-

ben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

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

sen befolyásolják. 

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

hátterét.  

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

lenség, folyamat értelmezésénél. 

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

ket. 

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

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

forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafi-

konokból, diagramokból és internetről. 

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

cióforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a 

szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. 

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

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

kat 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 korsza-

kok emberi sorsait a változások szempontjából, és legyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzolására, különböző idősza-

kok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott 

témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység 
A világ és Európa a kora újkorban Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás eszméi. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A világ különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának szükségessége (élelem, biztonság, világ megértésének 

igénye stb.), ezért is fontos az empatikus látásmód, amely a leigázottak szemével is értékeli a földrajzi felfedezéseket és az azt követő gyar-

matosítást. Az egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre a reformáció, amely a hitélet megújítása mellett az önkor-

mányzatiság kiterjesztésével és a munkaelvűség (hivatásetika) meghirdetésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Európára. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ képét. Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen esélyeket 

és/vagy veszélyeket hordoz magában. Az európai régiók eltérő fejlődésének és egymásra hatásának megismerése. A tőkés gazdaság működési 

mechanizmusának átlátása. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló hatásának felismerése. Megismeri az európai régiók eltérő 

fejlődését és egymásra hatását. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és kö-

vetkezményeik. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Reformáció és katolikus megújulás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatá-

sai. 
 

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző típusú forrásokból. (Pl. a 

95 pontból a lutheri tanok kimutatása; a barokk stí-

lusjegyeinek felismerése képek alapján.) 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a pol-

gárosult angol nemesség és a francia nemesség ösz-

szehasonlítása.) 

 

Földrajz: földrajzi fel-

fedezések topográfiai 

vonatkozásai, a hol-

land mélyföld, a Nap-

rendszer. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Shakespeare, Mo-

lière. 

 

 

Képes történelem 

sorozat megfelelő 

kötete 

 

Játékfilm Luther-

ről DVD-n 

 

Játékfilm Erzsé-

bet királynőről 

DVD-n 

 

 

 



 

 

 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. 

század elején. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A tőkés gazdaság kibontakozása a Tudorok korában. 

 

Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kiala-

kulása. 
A hatalommegosztás formái, szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

 
A tudományos világkép átalakulása. 

 

– Információk önálló rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. a harmincéves háború okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztá-

sára, ellenérvek gyűjtése meghatározott álláspon-

tok cáfolására. (Pl. forradalom volt-e a XVII. szá-

zadi angliai átalakulás?) 
– A különbségek felismerése és a változások nyomon kö-

vetése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. az 

ipari termelési keretek – céh, kiadási, felvásárlási rend-

szer, manufaktúra – összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a XVI. 

századi világkereskedelem működése.) 
– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

az angol polgárháború szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak leolvasása térképekről. 

(Pl. a reformáció egyes irányzatainak a térhódítása.) 

 

 

Dráma és tánc: az an-

gol reneszánsz színház 

és dráma, 

a francia klasszicista 

színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra: a ba-

rokk stílus. 

 

Ének-zene: a barokk 

zene. 

 

Fizika: A földközép-

pontú és a napközép-

pontú világkép jellem-

zői. A Föld, a Nap-

rendszer és a Kozmosz 

fejlődéséről alkotott 

csillagászati elképze-

lések. 

Kepler törvényei, 

Newton. 

 

Filozófia: Descartes, 

Bacon, Locke. 

Ismeretterjesztő 

film a Versailles-i 

palotáról DVD-n 

 

Képek jelentős 

kora újkori sze-

mélyiségekről 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, keres-

kedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformá-

ció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) 

Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol 

polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a kora újkorban Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, kuruc mondák és történetek. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus 

Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A politikai, majd a későbbi vallási megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához, ezért lényeges felismerni a közösségi 

és egyéni érdek összehangolásának és a társadalmi összefogásnak a szükségességét külső támadás esetén. A hazai polgárság és parasztság 

művelődésében máig hatóan a reformáció a bibliafordítás és a magyar nyelvű hitélet, míg a katolikus vallás a megújulása révén jutott jelentős 

szerephez. Az uralkodói önkény nyomán létrejövő nemzeti összefogás mozgósító erejének és a kölcsönös engedményeken alapuló megálla-

podás hosszú távú jelentőségének értékelése a Rákóczi-szabadságharc kapcsán. A sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy ki-

váltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. A kiemel-

kedő történelmi személyek közösségformáló és társadalom-átalakító szerepének felismerése. A részekre szakadt ország helyzetének megér-

tése a két nagyhatalom ütközőzónájában, annak belátása, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. A másfél 

évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeinek átlátása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szaktudományi munkákból (pl. Er-

dély aranykoráról). 

– Az internet kritikus felhasználása történelmi isme-

retek szerzésére. (Pl. a magyarországi oszmán – tö-

rök építészeti emlékekről.) 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A reformáció kul-

turális hatása; Páz-

mány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem, kuruc 

költészet, Mikes Kele-

men. 

 

 

CD török zenei 

felvétellel 

 

CD-rom, képek 

magyar várakról 

 

Történelmi tárgyú 

játék-filmek 

DVD-n 

 

 



 

 

 

 

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése Magyarországról. 

 

Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–

XVII. századi Magyarországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján.(Pl. Brodarics István és Szu-

lejmán a mohácsi csatáról.) 

– Feltevések megfogalmazása egyes történelmi jelensé-

gek hátteréről, feltételeiről, okairól. (Pl. Szapolyai ki-

rályságának szerepe az önálló Erdélyi Fejedelem-

ség későbbi létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

kép alapján váralaprajz elkészítése.) 

– Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe-

vétele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját 

álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. az or-

szág előtt 1526-ban álló alternatívák megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi témákról. (Pl. a török uralom 

hatása Magyarország fejlődésére címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az egyetemes és a magyar történelem eltérő időbeli 

ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a 

Rákóczi-szabadságharc és a spanyol örökösödési 

háború eseményei között.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. az ellenreformáció térnyeré-

sének nyomon követése.) 

 

Ének-zene: Szegényle-

gény katonaénekek (pl. 

Csínom Palkó). 

 

Földrajz: a természeti 

környezet változása a 

török korban. 

 

Matematika: képzelet-

ben történő mozgatás 

(pl. átdarabolás elkép-

zelése; testháló össze-

hajtásának, szétvágá-

soknak az elképzelése; 

testek különféle sík-

metszetének elképze-

lése). 

Feladatlap múze-

umlátogatáshoz 

 

Ismeretterjesztő 

film a török hó-

doltságról  DVD-

n 

 

Kuruc nóták zenei 

CD-n 

 

Képek a kora új-

kori Magyaror-

szág kultúrá-jának 

jelentős személyi-

ségei-ről 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, 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. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Ónod, Nagyszombat. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata, a kettős királyválasztás), 1541 (Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása), 1552 (Eger siker-

telen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború, a bécsi béke), 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 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 
A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari 

forradalom találmányai. 

További feltételek 
személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

tárgyi: interaktív tábla 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A felvilágosodás állította középpontba a világmindenség ésszel felfogható megértését, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, a folya-

matos haladás, fejlődés utópisztikus eszményét. Az alapvetőnek nevezett emberi jogok, amelyek mind a mai napig a nyugati demokráciák 

jogrendjének alapját jelentik. A korszak eszméi (egyenlőség, szabadság, testvériség) nem egyszer egymást kizáró módon valósulnak meg. A 

korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában a népboldogítás zsarnoki, terro-

risztikus eszközeinek alkalmazását is eredményezte. 

A tanuló belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának 

kiterjesztését eredményezte. Megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás egymást erősítve bontakozik ki. Felismeri, hogy 

az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával 

létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését eredmé-

nyezte. Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák –liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és 

átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

A felvilágosult abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 
Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a 

tömegek bekerülése a politizálásba.) 

– Információk önálló rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom találmányai és jelentősé-

gük.) 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a felvilágosodás 

és a romantika, a fran-

cia Enciklopédia, 

Voltaire: Candide. 

 

Vizuális kultúra: klasz-

szicizmus és roman-

tika. 

 

Ének-zene: Marseilla-

ise. 

 

Képek a felvilágo-

sodás korának ki-

emelkedő szemé-

lyiségeiről 

 

A francia forrada-

lom vezetőinek 

arcképei, forra-

dalmi jelképek ké-

peken. 

 

 



 

 

 

 

A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rend-

szere. 

 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 
A XIX. század eszméi. 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-törté-

nelmi jelenségek okairól. (Pl. a forradalmi terror és 

szükségessége.) 

– Történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselkedésük mozgatórugóiról. (Pl. 

Robespierre, Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi források elemzése, összefüg-

gések felderítése. (Pl. a Függetlenségi nyilatkozat 

elemzése és a felvilágosodás hatásának kimuta-

tása.) 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a hata-

lommegosztás elvének ábrája.) 
– Beszámoló, kiselőadás tartása népszerű tudomá-

nyos irodalomból, (Pl. a szabadkőművesség témá-

jában.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

a francia forradalom korszakai.) 

– Események, történetek dramatikus megjelenítése. 

(Pl. XVI. Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, filozófiai kérdésekről (Pl. a 

„Mi viszi előre a világot? Forradalom vagy szerves 

fejlődés” témájában.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Események időrendbe állítása. (Pl. a 1848-as forra-

dalmak.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. Lengyelország felosztása.) 

Fizika: hőerőgépek, a 

teljesítmény mérték-

egysége (watt). 

 

Erkölcstan; etika: 

Állampolgárság és 

nemzeti érzés. A sza-

badság rendje: jogok 

és kötelességek. Ma-

gánérdek és közjó. 

Részvétel a közélet-

ben. A társadalmi 

igazságosság kér-

dése. 
 

Földrajz: urbanizációs 

folyamatok és hatá-

saik. 

 

Filozófia: a felvilágo-

sodás filozófusai (pl. 

Diderot, Voltaire, 

Rousseau), a német 

idealizmus (pl. Kant, 

Hegel), Marx. 

 

Játékfilm a francia 

forradalom korá-

ról DVD-n 

 

A Marseillaise ze-

nei CD-n 

 

Szerepkártyák a 

szerepjátékhoz 

 

Játékfilm Napóle-

onról DVD-n 

 

Játékfilm (Di-

ckens-regényfel-

dolgozás) DVD-n 

 

Makettek, model-

lek, animációk az 

ipari forradalom 

találmányairól 

 

Fogalomtár 

 

 

  Biológia-egészségtan: 

védőoltások (az immu-

nológia tudományának 

kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a mo-

dern nyilvánosság ki-

alakulása. 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

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

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, 

felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, liberalizmus, konzervativiz-

mus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, II. (Nagy) Katalin, Washington, XVI. Lajos, Danton, 

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

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 (forradal-

mak Európában). 

 

Tematikai egység 
Az újjáépítés kora Magyarországon Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzetiségi viszonyok. 

További feltételek 
személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

tárgyi: interaktív tábla, DVD-lejátszó, CD lejátszó 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A hosszú, békés időszak, az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével, gazdasági, 

kereskedelmi, kulturális fejlődést és egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alap-

jául szolgált. A modernizációs kényszer nyomán – a népboldogítás zsarnoki eszközeinek alkalmazása révén is – alakul ki közéletünkben a 

ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. 

A tanulók felismerik, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés 

építőmunkára, amely kedvezően érintette a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentette a hazai ipari termelés kibonta-

kozásának. Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lénye-

gét, és reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. Az önkormányzatiság (vármegyerendszer) szerepének megértése a 

függetlenség bizonyos elemeinek a megőrzésében. Tudja, hogy a korszakban jelentősen megváltozott Magyarország etnikai képe, és hogy 

ennek napjainkig ható következményei lettek. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Népesség és környezet: demográfiai változások, az etnikai ará-

nyok átalakulása. 

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

 

A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Biro-

dalomban.  

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. a korszakra vonatkozó 

demográfiai adatok elemzése, értékelése.) 

 

 

Földrajz: Magyaror-

szág természeti 

adottságai. 
 

 

Zenei CD a ma-

gyarországi nem-

zetiségek jel-

lemző zenéivel 

 

A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 

 

Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. század-

ban. 

 

A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

– A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. a 

felvilágosodás fogalmainak azonosítása a korszak 

uralkodói intézkedéseiben.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Martinovics Ignác perújrafelvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása a történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. II. József politikai életpályájának elem-

zése.) 

 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló készí-

tése. (Pl. nemzetiségek Magyarországon.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

jobbágyterheket szemléltető ábra készítése.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Magyarország etnikai összetételé-

nek, elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző infor-

mációforrások alapján. (Pl. a népességmozgások 

irányainak megjelenítése.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Nyelvújítás: Ka-

zinczy Ferenc. 

A magyar felvilágoso-

dás irodalma: Besse-

nyei György, Csoko-

nai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: a barokk 

zene (pl. J. S. Bach, 

Händel), a klasszikus 

zene (pl. Haydn). 

 

Vizuális kultúra: ba-

rokk stílusú kastélyok, 

templomok, illuzio-

nisztikus freskók, fo-

gadalmi szobrok és 

táblaképek Magyaror-

szágon. 

 

Informatika: könyvtár-

típusok, könyvtártörté-

net. 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső tábla, alsó tábla, kettős vámrendszer,úrbéri rendelet, Ratio 

Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

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 
Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 



 

 

 

 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus (1-2 múzeumi foglalkozáshoz) 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Ezek 

nyomán megfogalmazódik a jobbágyi és rendi viszonyok meghaladásának, az érdekegyeztetés, a közteherviselés, valamint a nemzeti nyelv és 

kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. E célok megvalósítása 

állítja középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a közösség hosszú távú érde-

keit szolgáló reformprogramok mellé állítják a közvéleményt. A közös cél eredményezi a forradalom és szabadságharc idején létrejövő nemzeti 

egységet és összefogást, amely számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két nagyhatalom külső katonai agressziója 

képes leverni. 

Megérti a tanuló, hogy a fejlődésben – Nyugat-Európa mintaadó államaihoz képest – lemaradt magyar társadalmat és gazdaságot célzó, re-

formkori modernizációs szándékok elvezettek a polgári Magyarország megteremtéséhez. A reformkorban megjelenő magyar polgári nemzet-

eszme és jelentőségének megismerése. Belátja, hogy a reformkor jelentős személyiségei irányt szabtak a történelmi eseményeknek. A magyar 

és az egyetemes történelem összefüggéseinek átlátása. Március 15. eseményeinek megismerése nemzeti ünnepünk méltó megünneplése céljá-

ból. A reformkor nagy alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az átalakuló társadalom és gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

 

A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 
 

A reformmozgalom kibontakozása. 

 
A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 

 

A reformkori művelődés, kultúra. 

 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 
Békék, háború, hadviselés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek meg-

figyelése, következtetések levonása. (Pl. a nemesi élet-

szemlélet megismerése Pulszky Ferenc műve alapján.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. Petőfi 

Sándor halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, felte-

vések megfogalmazása viselkedésük mozgatórugóiról. (Pl. 

Széchenyi István, Görgey Artúr.) 

– Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizs-

gálata a történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. Né-

meth László Az áruló című történeti drámája.) 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: A felvi-

lágosodás és a re-

formkor irodalma. 

Nemzeti dráma, 

nemzeti színját-

szás kezdetei. 
 

Dráma és tánc: a 

XIX. századi ma-

gyar színház és 

dráma néhány al-

kotása: Katona 

József: Bánk 

bán, Vörösmarty 

Mihály: Csongor 

és Tünde. 

 
 

Játékfilm 

Széchenyiről 

DVD-n 

 

Ismeretter-jesztő 

film a reformkor-

ról DVD-n 

 

Szerepkártyák 

szerepjátékhoz 

 

Képek a nemzeti-

ségek viseleteiről 

 

Múzeumi feladat-

lap 

 

Képek tablókészí-

téshez 

 



 

 

 

 

 Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi források elemzése, összefüg-

gések felderítése. (Pl. Széchenyi programja a Stá-

dium 12 pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a re-

formkori rendi országgyűlés felépítése és a tör-

vényhozás menete.) 
– Események, történetek, jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Széchenyi és Kossuth vitája.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. az 1848-as forradal-

mak kölcsönhatásai.) 

– Események időrendbe állítása. (Pl. a pesti forrada-

lom eseményei.) 

Vizuális kultúra: 

klasszicizmus és ro-

mantika. 

 

Ének-zene: Himnusz, 

Szózat, Erkel Ferenc: 

Hunyadi László – a 

nemzeti opera szüle-

tése, Liszt Ferenc. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág természeti adott-

ságai, folyamszabályo-

zás. 

A szabadságharc 

dalai zenei CD-n 

 

Játékfilm a sza-

badságharc vere-

ségéről DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, államnyelv, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, köz-

teherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, népképviselet, cenzusos választójog, 

jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, 

Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey 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). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 10 évfolyam végén 

 

A  koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező megismerésével, az egyetemes emberi ér-

tékek tudatos vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás fontosságának felismerése, el-

fogadása. 

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 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, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. Is-

merje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mérték-

ben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

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

sen 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 je-

lenség, folyamat értelmezésénél. 

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

ket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság koraújkori békés építőmunkájának eredményeit, valamint a pol-

gári 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, grafi-

konokból, diagramokból és internetről. 

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

cióforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a 

szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére/következtetések levoná-

sára. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek 

tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek je-

lentésrétegeinek 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 témá-

kat 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 korsza-

kok 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 idősza-

kok 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 jegyében 

telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a 

történelemtanítás során szerepet játszanak. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti azonosságtudat kiala-

kítása 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 állampolgárokká váljanak. Ehhez használjuk fel és 

tudatosítsuk a közelmúlt történelmének értékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, felta-

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

rendszerváltás/rendszerváltozás, a demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozá-

sunk az európai közösséghez és az atlanti szövetséghez), nem elhallgatva, de nem is túlhangsúlyozva 

történelmünk árnyoldalait sem. 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 a történelmi 

háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos isme-

rete szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a 



 

 

 

 

különböző történelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme a közép-

iskolai 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 fel-

ismerését is célozza. Ezen a szinten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, vala-

mint kronológiai munkák használata is. Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi 

és földrajzi térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelensé-

gek értelmezésében. 

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

maköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a NAT-ban megfogalmazott valam-

ennyi 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 – mi-

ként 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. Az általános célok közül jelentős mértékben segíti az állam-

polgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatá-

nak elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pálya-

orientációt is. 

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

álló 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 isme-

retek 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. Mi-

vel 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 gyakorlá-

sára, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési és helyhatósági válasz-

tásokon való részvételre. 

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

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

lyamat 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, ame-

lyek 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam  

 

Tematikai egység 
A nemzetállamok és a birodalmi politika kora Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafel-

osztásáért, élet a gyarmatokon. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus (1-2 múzeumi foglalkozáshoz) 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom termékeinek piacigénye együttesen segítik elő a nemzetállamok létrejöttét, mely állami 

keretként hatékonyan képes egy nép érdekeit megjeleníteni, megvédeni. A különböző nemzetállamok megteremtésének igénye, a tőkés ter-

melés állandó bővítésének kényszere magában hordozza a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új 

szakaszának megjelenését eredményezi. A modern polgári államszervezet új funkciói kiterjednek az oktatásra, az egészségügyre és a szoci-

álpolitikára, azaz számos, a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

A tanuló felismeri, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal (környezet-

károsítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) járnak. A XIX. század első felében kialakult új eszmék hatására jelentősen átalakult a 

világ fejlődése a század második felében. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek 

el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németor-

szág, a balkáni államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban. 

 

Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, 

életmód, épített és természetes környezet). 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 

A modern polgári állam jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

 

Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felé-

ben: gyarmati függés, a birodalmak versenye a világ újrafelosz-

tásáért. 

Függetlenség, alávetettség, kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. az egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

– Önálló információgyűjtés különböző médiumokból. 

(Pl. az ipari forradalom második szakaszának talál-

mányai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felismerése és a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. 

szövetségi rendszerek.) 

– Híres emberek, történelmi személyek jellemzése, fel-

tevések megfogalmazása a történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

(Pl. Bismarck politikai pályája.) 

– Önálló vélemény megfogalmazása történelmi ese-

ményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. (Pl. a gyarmatosítás ideológiája.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a környezetre és az élet-

módra.) 

 

 

Földrajz: kontinensek 

földrajza, Európa or-

szágai, Balkán, a vá-

rosfejlődés szakaszai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Stendhal, Balzac, 

Victor Hugo, Puskin, 

Zola, Dosztojevszkij, 

Verlaine, Rimbaud, 

Baudelaire, Keats. 

 

Vizuális kultúra: ek-

lektika, szecesszió és 

az izmusok meghatá-

rozó alkotói és művei. 

 

Ének-zene: Verdi, Puc-

cini, Wagner, 

Debussy. 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák vitá-

hoz 

 

Ismeretterjesztő 

film az ipari forra-

dalomról DVD-n 

 

Játékfilm DVD-n 

az amerikai pol-

gárháború koráról 

 

Képes történelem 

sorozat kötete 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 – Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe vé-

tele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját állás-

pont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. rabszolga-

kérdés, női emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Történelmi időszakok összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága szempontjából. (Pl. gyar-

matbirodalmak kiterjedése a XIX. század elején és 

végén.) 

– Események, jelenségek, tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az olasz és a német egység meg-

valósulásának fő lépései.) 

Fizika: tudósok, felta-

lálók: Faraday, Helm-

holz. 

 

Kémia: Meyer, Men-

gyelejev, Curie házas-

pár. 

 

Biológia-egészségtan: 

Pasteur, Darwin: evo-

lúcióelmélet. 

 

Testnevelés és sport: 

újkori olimpiák. 

 



 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, városiasodás, emancipáció, szakszervezet, keresztényszocializ-

mus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 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 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadí-

tás) az új hatalomnak is szüksége van saját helyzete stabilizálásához. A kompromisszumos megoldás a maga előnyei mellett óhatatlanul 

önbecsapásként is működhet, ha az engedmények helyett a felek a teljes győzelmet hirdetik. z 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. 

A tanuló megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor erőviszonyainak. A kiegyezés hosszú távú hatásának 

érzékelése Magyarország fejlődésére. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az 

elit- és a tömegkultúra között. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává 

alakult. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Önkényuralom Magyarországon. 

 

A kiegyezés létrejötte és tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. 

 
Társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korá-

ban. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 
 

A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a dualizmus korában. 

 
Életmód a századfordulón. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, sta-

tisztikai táblázatokból. (Pl. a dualizmuskori gyár-

ipar.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. a ti-

szaeszlári vérvád.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. az aradi vértanúk búcsúlevelei alap-

ján.) 

– Különböző történelmi elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján. (Pl. a kiegyezés mérlege Eöt-

vös József és Kossuth Lajos írásai alapján.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a dualizmus 

pártviszonyai.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

a dualista állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartása történelmi forrásszö-

vegek alapján. (Pl. dualizmuskori színházkultúra.) 

– Események, történetek, jelenségek mozgásos, tán-

cos, dramatikus megjelenítése. (Pl. jelenetek egy 

pesti kávéház mindennapjaiból.) 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Arany János: A 

walesi bárdok, a szá-

zadforduló irodalmi 

élete (pl. a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: a sze-

cesszió és eklektika 

jellemzői. 

 

Ének-zene: Liszt Fe-

renc, az operett szüle-

tése, Bartók Béla, Ko-

dály Zoltán. 

 

Földrajz: folyamsza-

bályozás, természetká-

rosítás, árvizek kiváltó 

okai. 

 

Fizika: az elektrifiká-

ció, a transzformátor, a 

villamos mozdony, a 

karburátor. 

 

Képek a korabeli 

Budapestről 

 

Ismeretterjesztő 

film DVD-n Bu-

dapestfejlődé-sé-

ről 

 

Képek tablókészí-

téshez 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. a kiegyezés létrejöt-

tét elősegítő külpolitikai tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. a magyarországi vasútháló-

zat fejlődése.) 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai rész-

vétel – Hajós Alfréd, 

magyar sikersportágak 

(pl. úszás, vívás). 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, jelentőség. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, 

nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, 

zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó 

Kálmán, Puskás Tivadar. 

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 megkoro-

názása), 1868 (a nemzetiségi 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 
Az első világháború és következményei Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A 

dualista monarchia válsága. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési 

verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 

harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. A későbbi győztesek olyan – sok tekintetben 

irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatválla-

lás értelmét, ugyanakkor magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

A tanuló megérti az első világháború kirobbanásához vezető okokat, és látja azok komplex jellegét. Felismeri a háború sajátos, az emberi 

történelemben ez idáig nem létező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális hatásaival. Reálisan értékeli 

a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös tekin-

tettel a kelet-közép-európai régióra. Ismeri és érti a trianoni országvesztés lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. Különbséget tesz 

nemzeti önvédelem és önfeladás között, ismeri a politikai kalandorság jellemzőt és következményeit. Érti az oroszországi események társa-

dalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem további alakulására gyakorolt hatásait. 

Követelmények Taneszközök 



 

 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első világháborúban. 

 

A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra 

kiépülése Szovjet-Oroszországban. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. haditudósítások, plakátok.) 

 Információk gyűjtése múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 

 

Földrajz: Európa dom-

borzata és vízrajza. 

 

Képes történelem 

sorozat megfelelő 

kötete 

 

Képek a tablóké-

szítéshez 

 

 

 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Oszt-

rák-Magyar Monarchia felbomlása, Az őszirózsás forradalom, a 

tanácsköztársaság. 

 

Az első világháborút lezáró békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

 

Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa. 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, képek, plakátok, karikatúrák 

vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából. 

(Pl. Ferenc József korának plakátjai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése. 

(Pl. hadicélok, haditervek – békecélok, békeelvek, és 

ezek megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-társadalmi témákról (Pl. a tri-

anoni békediktátum hatásai.) 

 Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek tisztázása. (Pl. Ma-

gyarország részvétele a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus megjelenítése. (Pl. a magyar 

delegáció részvétele a béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a háború kiemel-

kedő eseményeinek időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai ada-

tainak elhelyezése vaktérképen. (Pl. a békeszerződé-

sek területi vonatkozásai.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Móricz Zsig-

mond: Barbárok, Ady 

Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

Kémia: hadászatban 

hasznosítható vegyi 

anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: tömeg-

kommunikáció, médi-

umok hatása a minden-

napi életre. 

Katona 

nóták hangfel- 

vételen 

 

Dokumentum-

film az első világ-

háborúról DVD-n 

 

Dokumentum 

film Trianonról és 

következmé-nyei-

ről DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nem-

zetiség, 

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. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, el-

lenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Somme, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, balti államok, Lengyelország, tri-

anoni 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. (Károlyi Mihály kinevezése miniszterelnökké, az őszirózsás forradalom), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a béke-

konferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni béke 

aláírása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Európa és a világ a két világháború között Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az USA centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák 

kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. A politikai jogok kiterjesztése több országban a szociális 

demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. E 

rendszerekben faji vagy osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeznek meg, telepítenek ki, vagy 

likvidálnak, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek korlátozzák szabadságjogait.  

A tanuló érti, hogy az USA-ban az 1920-as évek nagy gazdasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedése), 

amelyet az évtized végi nagy válság követ. Felismeri, hogy a háborús pusztítás, vereség és gazdasági válságok egyik következménye a szél-

sőségek térnyerése. A diktatúrák működési mechanizmusának megismerése. Belátja, hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömeg-

kultúra végérvényes szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció felé. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a 

két világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és követ-

kezményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza a vál-

ságra: a New Deal. 

 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző statisztikai táblázatok-

ból, grafikonokból, diagramokból. (Pl. a német vá-

lasztások eredményei 1928–33 között; munkanélkü-

liség alakulása az Egyesült Államokban 1929–

1937.) 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a 

GULAG élete Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics 

egy napja című műve alapján.) 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az avantgárd (pl. 

Apollinaire), Borges, 

Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Or-

well, Szolzsenyicin. 

 

Vizuális kultúra: A 

technikai képalkotás: 

fényképezés, film je-

lentősége. 
 

Dokumentum-

film vagy játék-

film az olasz fa-

sizmusról és a ná-

cizmusról 

DVD-n 

 

Dokumentum-

film Szovjet-unió-

ról DVD-n 

 

Dokumentum- 

film a válságról 

DVD-n 

 

 

 



 

 

 

 

A nemzeti szocialista ideológia és a náci diktatúra jellem-

zői. 

 

Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a két világháború között. 
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-törté-

nelmi jelenségek okairól. (Pl. az antiszemitizmus 

okai.) 

– Különböző szövegek, hanganyagok stb. vizsgálata 

a hitelesség szempontjából. (Pl. különböző propa-

gandafilmek elemzése.) 

– Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Gandhi és a polgári engedetlenségi mozga-

lom.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a világ-

gazdasági válság jelenségei.) 
 

Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. Köztes-Európa nemzetiségi 

térképének összevetése az első világháború előtti és 

utáni államhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok összehasonlítása a változá-

sok mennyisége és gyorsasága szempontjából. (Pl. 

a hagyományos női szerep megváltozása fél évszá-

zad alatt.) 

Az avantgárd: Pi-

casso: Guernica. 
Fényképek értelme-

zése. 

 

Ének-zene: az avant-

gárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, penicillin – 

antibiotikumok, védő-

oltások. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A mé-

dia kifejező eszközei 

és ezek hatásmecha-

nizmusa.  
A korszak stílusirány-

zatai. 

 

Testnevelés és sport: 

olimpiatörténet – a 

berlini olimpia (1936). 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, 

vallás, vallásüldözés. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant,  

Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, Sztahanov-mozgalom, GULAG, személyi kultusz, koncepciós 

per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, 

antikomintern paktum, Anschluss, domínium, tekintélyelvű állam, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: 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, Antikomintern Paktum), 1938 (Ansch-

luss, a müncheni konferencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a két világháború között Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A trianoni országvesztés társadalmi, szellemi és gazdasági rövidtávú hatásainak és hosszú távú következményeinek nemzeti tragédiaként 

való tudatosítása. A határok által elszakított területeken a kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése, segítésének tu-

datosítása. A reménytelen bel- és külpolitikai helyzetből való kilábalás eredményeinek felismerése, a szellemi honvédelem és nemzetépítés 

szükségességének elfogadása, valamint a területi revíziós igények szükségességének etnikai indoklása a korszakra vonatkozóan. Szélsősé-

gektől mentes értékelés az adott történelmi időszakról, eseményeiről és személyiségeiről.  

A tanuló érti, hogy a két világháború közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira való 

reflektálás volt. Megismeri a békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásait. Érti a kisebb-

ségi lét problémáit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és tudja azok mozgatórugóit. 



 

 

 

 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A konszolidáció kezdete Magyarországon: Teleki Pál első 

miniszterelnöksége. 
Államformák, államszervezet. 

 

A bethleni konszolidáció folyamata, jellemzői és válsága. 

 

A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világhá-

ború között. 

 

A revízió lépései és politikai következményei Magyaror-

szágon. 

 
A belpolitikai élet radikalizálódása az 1930-as években. 

 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. magyar gazdaság a két 

világháború között.) 

 Különböző emberi magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, következtetések levonása. 

(Pl. az egyes társadalmi csoportok életkörülmé-

nyei.) 

 

 
Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása a történelmi sze-

mélyiségek cselekedeteinek mozgatórugóiról. 

(Pl. Horthy Miklós politikai életpályája.) 
 

Földrajz: Magyaror-

szág és Közép-Európa 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a Nyugat, mint fo-

lyóirat és mint mozga-

lom; József Attila; a 

népi írók; a határon túli 

irodalom. 

 

Dokumentum-fil-

mek DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 



 

 

 

 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború kö-

zött. 

Szegények és gazdagok világa. 
Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tömegkultúra és tömegsport. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

 Történelmi – társadalmi adatok, modellek és elbe-

szélések elemzése a bizonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. (Pl. a magyar külpoli-

tika mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, filmek vizsgálata a 

történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. a ko-

rabeli játékfilmekből kirajzolódó mindennapi 

élet és társadalomkép összevetése a történeti 

valósággal). 
 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló 

készítése. (Pl. a korszak helytörténeti vonatko-

zásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény érthető megfogalmazása. (Pl. az 

antiszemitizmus témában.) 
 

Tájékozódás térben és időben: 

 A világtörténet, az európai történelem, a ma-

gyar történelem eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a német befo-

lyás erősödése és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai 

helyének elhelyezése vaktérképen. (Pl. a reví-

ziós politika eredményei 1938–39.) 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: tömeg-

kommunikáció, médi-

umok hatása a minden-

napi életre, a magyar 

hangosfilmgyártás 

kezdetei. 

 

Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra: 

avantgárd – Kassák 

Lajos. 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, 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, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: konszolidáció, numerus clausus, földreform, népszövetségi kölcsön, pengő, zsidótörvény, revízió, irredentizmus, kultúrfölény, 

Magyar Nemzeti Bank, társadalombiztosítás, agrárolló, nyilas mozgalom, győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920-1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István miniszterelnök-

sége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő bevezetése), 1938. november 2. (az első bécsi döntés). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A második világháború Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarorszá-

gon. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az újfajta hadviselés jellegzetességei és azok hatásainak felismerése. Nagyhatalmak titkos vagy nyílt megegyezésének elítélése hatalmi öve-

zetek létrehozásáról, kisebb államok felosztásáról, országhatárok erőszakos megváltoztatásáról vagy népcsoportok kitelepítéséről, kiirtásáról. 

A hátországot, civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőinek és a tömegpusztító hadászati eszközök használatának elítélése. 

A politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása, veszélyeinek azonosítása, a diszkrimináció 

elítélése, az ún. fajelmélet és szörnyű következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, megsemmisítés) elutasítása. 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatását. Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára 

és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, és 

hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája. Megismer olyan történelmi szituációkat, amelyek a háborús viszo-

nyok közötti népek, népcsoportok vagy személyek megmentését eredményezték. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai ese-

ményei a Szovjetunió elleni német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború menetében. 

 

A szövetségesek együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fron-

ton. 

 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

 

A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Zsidóüldözés, a holokauszt Magyarországon. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szaktudományi munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból. (Pl. 

az első és második zsidótörvény.) 

– Emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigye-

lése, következtetések levonása. (Pl. kollaboránsok, 

ellenállók, embermentők a második világháború-

ban.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek jellemzése (Pl. Churchill, a brit el-

szántság jelképe.) 

– Értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisz-

tázása. (Pl. Göring-, Höss-idézetek alapján a náci 

gondolkodásról.) 
– Történelmi-társadalmi jelenségek értékelése a saját ér-

tékrend alapján. (Pl. holokauszt.) 

– Filmek a történelmi hitelességének vizsgálata. (Pl. A 

halál ötven órája [1965].) 

– Kérdések megfogalmazása a forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan. (Pl. Horthy Miklós emlékiratai kap-

csán.) 

 

 

Fizika: nukleáris ener-

gia, atombomba. 

 

Etika: az intolerancia, 

a gyűlölet, a kirekesz-

tés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Radnóti Miklós, 

Semprun: A nagy uta-

zás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

 

Vizuális kultúra: A 

technikai képalkotás: 

fényképezés, a film 

jelentősége. 
Fényképek értelme-

zése (pl. Capa: A nor-

mandiai partraszállás 

fényképei). 

Dokumentum-fil-

mek DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 

 Kommunikáció: 

Események dramatikus megjelenítése. (Pl. Chur-

chill és Sztálin vitája a második front megnyitásá-

nak helyszínéről.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása térképek-

ről. (Pl. a náci Németország és a Szovjetunió ter-

jeszkedése 1939–1941.) 

– Kronológiai adatok rendezése. 

  

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, 

totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapoli-

tika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Churchill, 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, 

Voronyezs, Don-kanyar. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyel-

országot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott 

ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér Sztálingrád ostroma, 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 Hiro-

sima 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 Magyarorszá-

got), 1944. október 15. (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 Ma-

gyarországon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén 

 

Az újkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező feldolgozásával a jelen-

ben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések felismerése és egy-

szerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkozta-

tása, megítélése. 

Az újkorban 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 egyetemes történelemre. 

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

kalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  

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

ségét többféle módon és szempont szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete megfogalma-

zásakor 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 1849 szabadságharc leverésétől a kiegyezésen át a 

trianoni országvesztésig, illetve a második világháborús pusztítást. Legyen képes e bonyolult történelmi 

folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak 

főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az újkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi 

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

különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa társadalma és gazdasága (polgárosodás, 

iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Is-

merje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá 

az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és 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 de-

mokratikus berendezkedés működési nehézségeit és a jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket felis-

merni és azokat elemezni. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, társadalomtudományi, fi-

lozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítség-

ével történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás önálló jegyzetelése szintjére. Legyen 

képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek meg-

szerzése 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 el-

játszani 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, va-

lamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és 

elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes ösz-

szehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális szempontok alapján. Le-

gyen képes értékrendek összehasonlítására, saját értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi 

jelenségeket az értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni, ennek kapcsán kérdéseket 

világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének 

a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása 

során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának szakszerű használa-

tára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam  

 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése Órakeret 

12 óra 



 

 

 

 

Előzetes tudás 
A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok 

helyzete a két világháború között. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla, földgömb 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A nukleárisfegyverkezési verseny, a helyi háborús konfliktusok és a szovjetek térnyerésének jellemzői beazonosítása, elítélése. A gyarmati 

függési viszonyok átalakulása, az európai kettéosztottság emberi, társadalmi, gazdasági következményeinek beazonosítása. A diktatórikus 

rendszerek szabadságot korlátozó és versenyképtelen vonásainak felismerése, elítélése. A demokrácia, mint a közös döntés intézményrend-

szerének 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. Ismeri az egykori 

gyarmati lét hatását a függetlenné vált államok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott 

Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 

 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új vi-

lággazdasági rendszer kialakulása. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik vi-

lág”. 

 

A közel-keleti konfliktusok. Az arab világ átalakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, vizuá-

lis rendezők készítése. (Pl. a két szuperhatalom jel-

lemzőinek összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása új feladathelyzetek-

ben. (Pl. Kelet-Közép- Európa országainak 

szovjetizálása.) 

 
Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a két szu-

perhatalom katonai kiadásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény megfogalmazása. (Pl. az iszlám 

fundamentalizmus okai, hatásai.) 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Orwell, Szolzse-

nyicin, Hrabal, Camus, 

Garcia Marquez. 

 

Kémia: hidrogén-

bomba, nukleáris fegy-

verek. 

 

Vizuális kultúra: a 

posztmodern, interme-

diális művészet. 

 

Dokumentum 

filmek a korszak-

ról DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 Tájékozódás térben és időben: 

 Múltban élt emberek életének összehasonlítása a je-

lennel. (Pl. Közép-Európa államai a szocializmus 

időszakában és napjainkban.) 

 Tanult helyek megkeresése a térképen. (Pl. a két 

tömb meghatározó államai.) 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, vallás, vallásüldözés. 

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. 

Személyek: Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Brezsnyev, Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a Kominform állásfoglalása, a párizsi béke, India függetlensége), 1948 („a 

fordulat éve”, Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1956 

(az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a Római Szerződések), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai 

rakétaválság), 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”). 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Magyarország részvétele a második világháborúban. A háború vége és az ország szovjet megszállása. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus múzeum látogatás alkalmával 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakításának, a kommunista diktatúrának elítélése. Az 1956-ban idegen elnyomás és zsar-

nokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságának, feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének értékelése, a hazafiságra ne-

velés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. A szabadságharc hősei és áldozatai sorsának átélése, a szolidaritás érzésének felkeltése. 

Annak felismerése, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi demokratikus rendünk talpköve. A szovjet megszállás és az ebből 

fakadó korlátozott állami szuverenitás következményeinek azonosítása. A totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneinek megisme-

rése, elítélése. 

A tanuló megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai vi-

szonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz 

történelmi helyzetben az egyes emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja. Október 23-i nemzeti ünne-

pünk eseményeinek megismerése a méltó megünneplés céljából. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az ország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítésének 

folyamata, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, köz- és 

magánéleti, valamint kulturális és gazdasági jellegzetességek. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből és meg-

figyeléséből. (Pl. az 1956-os események résztvevői-

nek visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhasználása új helyzetekben. (Pl. Ma-

gyarország szovjetizálása.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Tóth Ilona ügye.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Illyés Gyula: Egy 

mondat a zsarnokság-

ról. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Doku-

mentumfilmek, hír-

adók elemzése. 

Feladatlap a mú-

zeumi órához 

 

Dokumentum-fil-

mek és játék-fil-

mek 1956-ról 

 

Képek tabló ké-

szítéséhez 



 

 

 

 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, jellem-

zői, szereplői. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 Feltételezések megfogalmazása híres emberek visel-

kedésének mozgatórugóiról. (Pl. Nagy Imre/Kádár 

János 1956-os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések mellett és ellen, az érvek kri-

tikai értékelése. (Pl. koncepciós perek.) 

 Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésréte-

geinek feltárása. (Pl. a Rákosi-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történelmi témáról. (Pl. a Nyu-

gat magatartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. az 1945. 

és 1947. évi választások eredményei.) 
 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, ma-

gyar részvétel és sike-

rek a korszak olimpi-

áin. 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata 

Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), kulák, beszolgáltatás, földosztás, internálás, 

osztályharc, ÁVH, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly Anna, Esterházy János, Rákosi Mátyás, Márton Áron, Kádár 

János, Nagy Imre, Rajk László, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság, Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros). 

Kronológia: 1947. február 10. (a párizsi béke), 1948 (a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete), 

1949 (az új alkotmány, a Rajk-per) 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956 (Rajk László és társainak újratemetése), 1956. októ-

ber 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. (általános szovjet támadás indul Magyar-

ország ellen). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 

hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A két világrendszer harcának, versengésének fontosabb állomásainak beazonosítása, a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fej-

lődésképtelenségének felismertetése. A modern technológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiájának és a kommunikációs 

rendszerek szerepének azonosítása a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Érti a tanuló a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit. Átlátja és képes saját szavaival megfogalmazni, hogy melyek 

voltak a leglényegesebb különbségek a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a társadalom és az 

életmód terén. Érti, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend megszűnéséhez. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés 

formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – dikta-

túra és hiánygazdaság keleten. 
 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kultu-

rális szokások (divat, zene) változásai a korszakban. 

 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a 

Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek megfigyelése. (Pl. 

mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

az SZKP XX. kongresszusa.) 
 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi személyiségek cselekedete-

inek mozgatórugóiról. (Pl. szovjet és amerikai po-

litikusok szerepe a korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. A mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, elját-

szása a különböző szereplők nézőpontjából. (Pl. 

a hippi-mozgalom.) 
 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk elemzése. (Pl. szovjet 

és amerikai karikatúrák elemzése.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a hidegháború, 

enyhülés, kis hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok készítése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: tömeg-

kommunikáció, a mé-

dia és a mindennapi 

élet. 

 

Informatika: Neumann 

János és a modern szá-

mítógépek. Az inter-

net. 

 

Biológia-egészségtan: 

a DNS és a géntechno-

lógia. 

 

Fizika: az űrkutatás. 

 

Ének-zene: A beat és a 

rock. Szórakoztató ze-

nei műfajok. 

Játékfilm és doku-

mentum-film a vi-

etnami háborúról 

DVD-n 

 

Zenei CD a 60-

70-es évek popze-

nei felvételeivel 

 

Dokumentum-

film a közép-ke-

let-európai rend-

szerváltásról 

DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 



 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közös-

ség (Közös Piac), Európai Unió, berlini fal, szociális piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, enyhülési politika, olajválság, iszlám funda-

mentalizmus. 

Személyek: Brezsnyev, Willy Brandt, Reagan, Thatcher, Gorbacsov,  

G. Bush, Kohl, II. János Pál. 

Topográfia: 

1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína), 1975 (a Helsinki Értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebon-

tása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A Kádár-korszak jellemzői Órakeret 

14 óra 



 

 

 

 

Előzetes tudás 
A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A 

határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az 1956-ot követő kegyetlen megtorlás adatainak megismerése, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőinek felismertetése, 

elitélése. A totális diktatúrát elfedni szándékozó demokratikusnak látszó „kellékek” beazonosítása, a rendszer lényegi reformálhatatlanságá-

nak felismerése. A hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisszum jellemzőinek, eredményének és kártékonyságának tudatosítása, 

értékelése. A rendszer bukása okainak, körülményeinek sokoldalú elemzése. 

A Kádár-rendszer jellegének és mozgásterének megismerése. A szocialista időszak Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt 

hatásainak átlátása. Megérti a tanuló, hogy Kádár János személyisége és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt.  

Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlan-

ságát. A békés rendszerváltás menetének ismerete, jelentőségének és árnyoldalainak tudatosulása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok a Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet a Kádár-

korszakban. 

 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellen-

zéki mozgalmak. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. a földterületük nagyságának változása 

1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos forrásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.)  

 Emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigye-

lése, következtetések levonása. (Pl. a Kádár-kor-

szak besúgói; ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-törté-

nelmi jelenségek hátteréről. (Pl. a magyar társadalom 

megbékélése a kádári hatalommal.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Németh László, 

Nagy László, Sütő 

András, Weöres Sán-

dor, Ottlik Géza, Ör-

kény István. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: doku-

mentumfilmek, hír-

adók elemzése; stílus-

irányzatok: budapesti 

iskola. 

Dokumentum- és 

játékfilm a Kádár-

korszakról DVD-

n, 

 

Dokumentum-

film a rendszer-

váltásról DVD-n 

 

A magyar pop-

zene CD-n 

 

 



 

 

 

 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és 

vesztesek. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú vi-

lág időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli magyarság helyzete a kétpólusú világ időszaká-

ban. 

 Tételmondat meghatározása, szövegtömörítés. (Pl. 

a rendszerváltó pártok programjai.) 

 Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésréte-

geinek feltárása. (Pl. a Kádár-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a parla-

menti patkó az 1990-es választás után.) 
– Beszámoló, kiselőadás tartása (Pl. ifjúsági szubkul-

túrák a Kádár-korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. összehasonlító kronoló-

giai táblázat készítése.) 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, ma-

gyar részvétel és sike-

rek a korszak olimpi-

áin. 

Fogalom ár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, KISZ, 

ellenzéki mozgalmak, szamizdat, lakiteleki találkozó, Ellenzéki Kerekasztal, reformszocializmus, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, 

KDMP, MSZP, többpártrendszer, pluralizmus, jogállam, Nemzeti Kerekasztal. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Aczél György, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, Göncz Árpád. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (a kádári konszolidáció lezárulta), 1968 (az új gazdasági mechanizmus érvénybe lépése), 

1989. június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1990 (szabad ország-

gyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, 

migráció, klímaváltozás. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla, földgömb 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozása, megítélése. Fő morális 

célok (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség) esetenkénti ellentmondásainak a felismerése. A demokratikus értékek ismeretében a 

történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt megítélése. 

A tanulók megismerik a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Kialakul bennük a kör-

nyezettudatos magatartás, értik a felelős állampolgári magatartás lényegét és az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismerik a 

társadalom egészének érdekeit. Tisztában vannak az EU szerepével, és reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről és lehetőségeiről 

az integráción belül. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális 

világgazdaság új kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák kö-

zötti ellentétek kiéleződése. 
 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

 

Az Európai Unió intézményei, működése és jelenlegi problémái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. atomfegyverrel rendelkező or-

szágok az ezredforduló után.) 

 Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) 

készítése. (Pl. a mai hatalmi viszonyokat bemu-

tató ábra.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, elbeszélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjá-

ból. (Pl. globális világ fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felvető helyzetek felisme-

rése, bemutatása. (Pl. klónozás) 

 
Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan gyűjtött képekből. (Pl. 

globális környezeti problémák.) 

 Beszélgetés (vita) társadalmi, történelmi témák-

ról. (Pl. Brazília, Oroszország, India, Kína) 

megnövekedett szerepe.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai történelem, a magyar törté-

nelem eltérő időbeli ritmusának és kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. centrumok és perifériák napjainkban.) 

Földrajz: az EU kiala-

kulása, jellemzői, tag-

államai; globális világ-

gazdaság napjainkban, 

globális környezeti 

problémák; népesség, 

népesedés, urbanizá-

ció; fejlődő és fejlett 

országok gazdaságá-

nak jellemzői; Kína. 

 

Informatika: Informá-

ciók gyűjtése az inter-

netről. Bemutatók, do-

kumentumok készí-

tése. 

Információs társada-

lom. 

Információkeresés, in-

formáció-felhasználás. 

 

Etika; filozófia: ko-

runk erkölcsi kihí-

vásai. 

Ismertetőfilm az 

EU-ról DVD-n 

 

Ismeretterjesztő 

film a környe-zet-

szennyezés-ről 

DVD-n 

 

Képek tabló ké-

szítéséhez 

 

Szerepkártyák 

szerepjátékhoz, 

vitához 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 

 

  Ének-zene: világzene.  

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, 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, dikta-

túra, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: globalizáció, terrorizmus, adósságspirál, fogyasztói társadalom, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, 

környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, szegregáció, integráció. 

Személyek: 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 2001 (terrortámadás az USA ellen), 2004 (tíz új tagállam). 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 

rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A demokratikus rendszer megteremtésének ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül) az átalakulás je-

lentőségének értékelése, az ezt tagadó álláspontok kritikája. Annak belátása, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei egyaránt 

voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfelelően. A közösségi és egyéni érdekek ütközésének, kiegyenlítési törekvéseinek a 

felismerése a társadalomban. Magunk és mások kétféle mércével mérésének elutasítása.  

A tanulók tisztában vannak azzal, hogy melyek a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti 

legfontosabb különbségek. Reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción belül. Megértik a 

kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő magyar kisebbség szempontjából 

egyaránt. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 

1990 után. 

 

Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata Fölzárkó-

zás, lemaradás. 

 

A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 

1990 után. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, 

regionális gazdasági különbségek. 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. Magyarország demo-

gráfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. kisebbségek ha-

táron innen és túl.) 

 Az internet felhasználása történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. Magyarország és az Európai 

Unió kapcsolata.) 
Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. 

(Pl. Magyarország államberendezkedésének vál-

tozásai a XX. század folyamán.) 
 

Informatika: informá-

ciókeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Matematika: diagra-

mok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés, 

statisztikai fogalmak 

ismerete. 

 
Etika; filozófia: ko-

runk erkölcsi kihívá-

sai. 

Ismeretterjesztő 

film a Magyaror-

szágon élő romák-

ról DVD-n 

 

 

Dokumentum-fil-

mek a határon túli 

magyar kisebbsé-

gek helyzetéről 

 

Ismertetőfilm a 

NATO-ról 

 

 

 

A társadalmi mobilitás problémái. A cigány (roma) társadalom 

története, helyzete és integrációjának folyamata. 

Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák, sze-

gények és gazdagok világa. 

 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy társadalmi, történelmi té-

máról. Saját vélemény megfogalmazása. (Pl. ci-

gányság romák integrációja.) 

 Események, történetek, jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. hajléktalansors, munkanél-

küliség, a mélyszegénység problémái.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

Az adott téma tanulmányozásához leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása különféle atlaszokból. (Pl. Magyar-

ország népesedési viszonyainak, az életkörülmények vál-

tozásainak bemutatása.) 

 Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, 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, dikta-

túra, 

vallás, vallásüldözés. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, szegregáció, integráció. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1999 (Magyarország a NATO tagjává válik), 2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység 
Társadalmi ismeretek Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és néhány gyakorlati módjának megismertetése. A 

kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

Családformák a mai világban. 

 

Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. 

 

Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és jellemzése sze-

mélyes tapasztalatok és a médiából vett példák 

alapján. 
 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, valamint az európai 

identitás értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs kérdések, dilemmák és 

problémák megvitatása. 

– A többes identitás fogalmának és gyakorlati érvé-

nyesülésének megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi csoport életének bemutatása 

szóban vagy írásban. 

Földrajz: Magyaror-

szág régiói; demográ-

fiai mutatók; a magyar 

tájak kulturális, nép-

rajzi értékei. 

 

Etika: Társadalmi szo-

lidaritás. Többség és 

kisebbség. 

Dokumentum-fil-

mek a szubkultú-

rákrólDVD-n 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák vitá-

hoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

  



 

 

 

 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 
Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, többség, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolida-

ritás, önkéntesség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kap-

csolatos tapasztalatok. 

Tovább feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek megerősítése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi for-

mák azonosítása. 
A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

 

Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 

 

A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági vá-

lasztások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi országgyűlési választások model-

lezése.  

– A hazai helyhatósági választások működési mecha-

nizmusának modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok és kötelességek kölcsö-

nös viszonyrendszerének elemzése. 
– A felelősségteljes választói magatartás értelmezése. 

– A többes állampolgárság fogalmának értelmezése. 

Földrajz: az Európai 

Unió kialakulása és 

működésének jel-

lemzői. 
 

Etika: törvény és lelki-

ismeret. 

Az új Alaptörvény 

szövege 

 

Szerepkártyák 

szerepjátékhoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 
Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, poli-

tikai részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Pénzügyi és gazdasági kultúra Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, közgazdaságtan tanár vagy gazdasági szakember 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása. 

Követelmények Taneszközök 



 

 

 

 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási  

pontok 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság kü-

lönböző szereplőivel. Az állam bevételei. Az állam stabilizációs, 

redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe 

a gazdaságpolitikai célok megvalósításában. 
 

A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénz-

ügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP 

megtermelésében. 

 

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. 

A vállalkozások és a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok szerepének megértése a mo-

dern nemzetgazdaságok működésében. 

– A vállalkozási formák különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése révén. 

– A banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajátos 

gazdasági szerepeinek azonosítása. 

– Néhány hazai vállalkozás és a vállalkozói életforma 

megismerése példákon keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle lehetőségeinek (tőzsde, ér-

tékpapírok, lízing) összehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás és az adózás közötti kap-

csolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozó írott, 

vagy audiovizuális médiaszövegek elemzése és fel-

dolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv készítése szituációs gyakorlat 

keretében. 

– Vita az adózási morállal kapcsolatos kérdésekről. 

Földrajz: a modern 

pénzügyi közvetítő-

rendszer a világgaz-

daságban (pénzügyi 

piacok, nemzetközi 

monetáris intézmé-

nyek, 
nemzetközi tőkeáram-

lás,  

környezeti problémák, 

fenntarthatóság és az 

állam). 

 

Etika: a felelősség új 

dimenziói a globalizá-

ció korában. 

Ismertetőfilmek 

és ismertető tab-

lók a különböző 

témákhoz 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák a vitá-

hoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

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, ér-

tékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, 

lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

  



 

 

 

 

Tematikai egység 
Munkavállalás Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával kapcsolatos mintáinak ismerete. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, jogi szakember 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

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. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások itt-

hon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beillesz-

kedés a munkahelyi közösségbe. 

 

Munkajogi alapok. 

 

Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (mun-

kaszerződés, bérszámítás, adózás, egészségbiztosítás és nyug-

díjbiztosítás, kollektív szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskere-

sési támogatás, visszatérés a foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci információk gyűjtése, a ma-

gyarországi és az uniós lehetőségek feltérképe-

zése (állások és elvárások). 
– Egy állás elnyeréséhez kapcsolódó lépések megis-

merése, tapasztalatok szerzése a dokumentumok 

kezelésével kapcsolatban (álláshirdetés, tájékozó-

dás, önéletrajz, motivációs levél, interjú, munka-

szerződés). 

– A munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egészség- 

és társadalombiztosítási teendők modellezése. 

– Saját bankszámla nyitásának, bankkártya kiváltásá-

nak és az internetes bankfiók használatának model-

lezése. 

– Tájékozódás a munkanélküliek ellátásáról, átkép-

zési és visszatérési lehetőségekről a területileg ille-

tékes hivatalokon keresztül. 

 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi közösségbe való beilleszkedés prob-

lémáinak modellezése szerepjáték keretében. 

– Az egyéni és a vállalati érdek ütközését megjelenítő 

viták szervezése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Tájékozódás lis-

taszerű, nem folyama-

tos szövegekben. Is-

merkedés az olyan, 

végrehajtásra szánt, 

aktusszerű szövegek-

kel, mint a számla, az 

önéletrajz, a szerződés 

és az adóbevallás. 

 

Informatika: Informá-

ciók gyűjtése az inter-

netről. Bemutatók, do-

kumentumok készí-

tése. 

Ismertetőfilmek a 

témákhoz 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák a vitá-

hoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, mun-

kajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, mun-

kanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 



 

 

 

 

Tematikai egység 
Rendszerező ismétlés Órakeret 

38 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizsgára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 12. évfolyam végén 



 

 

 

 

 

A  modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező feldolgozásával a 

jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra ne-

velés. 

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 tanulsá-

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

A  modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosí-

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

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása a modernkori egyetemes történelemre. 

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

kalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  

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

ségét többféle módon és szempont szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete megfogalma-

zásakor a közösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  

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

lemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelmet a második világháborús pusztításon át a kommunista diktatúra létrejöttéig, 

valamint az 1956-os forradalomtól a demokratikus jogállam megteremtéséig. 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 modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, 

történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi ese-

mények között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa társadalma és gazdasága (polgárosodás, 

iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Is-

merje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá 

az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és 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 de-

mokratikus berendezkedés működési nehézségeit és a jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket felis-

merni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, pl. betegségeket, elszegé-

nyesedést, munkanélküliséget, élelmiszerválságot, tömeges migrációt. 

Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének leg-

fontosabb intézményeit, értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, társadalomtudományi, fi-

lozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítség-

ével történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás önálló jegyzetelése szintjére. Legyen 

képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek meg-

szerzése 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 el-

játszani 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, va-

lamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és 

elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes ösz-

szehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális szempontok alapján. Le-

gyen 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 tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének 

a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása 

során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k szakszerű haszná-

latára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

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

sabb szabályait.  

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

sadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 
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Célok és feladatok 

 

Az Ember és társadalom műveltségterület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásá-

hoz, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Középpontjában az ember világa áll, melynek három 

oldala a múltismeret (történelem), az emberismeret (etika) és a jelenismeret (társadalomismeret). 

A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az alapfokú oktatás során kialakított képessé-

gekre, ismeretekre épülnek és kultúraközvetítő, értékorientáló, valamint szocializációs funkciókat fog-

lalnak magukba. A történelem tantárgy a múlt bemutatásának, valamint értelmezésének több szempontú 

és problémaorientált megvitatásával, a tágan értelmezett források (minden szöveg, tárgy, kép stb., ami 



 

 

 

 

a múltat jelenti) feldolgozásával lehetőséget teremt a humanista és demokratikus értékrend közvetítés-

hez, a nemzedéki kapcsolatok felfedezéséhez, a közösségi kulturális kódok átörökítéséhez, a középis-

kolai tanulók társadalmi környezetben való gazdag eligazodásához, szocializációjához és az aktív ál-

lampolgári lét feltételeinek kialakításához. A történelem tantárgy tanulása járuljon hozzá a helyes pá-

lyaválasztási irány megtalálásához és megalapozásához. A tanulók a középiskola befejezésére váljanak 

képessé a középszintű érettségi vizsga sikeres letételére 

A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása, amely közös kom-

munikációs alapot, és ezáltal a kölcsönös megértés lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közössé-

gek számára. A magyar történelem a nemzeti azonosságtudatot, az európai és a világtörténelem az egye-

temes emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése 

megalapozza a történelmi tudat és történelmi gondolkodás kialakulását. A tanulás végeredményeként a 

tanuló úgy képes a múlt-jelen-jövő hármas dimenziójában gondolkodni, hogy életkori sajátosságainak 

és fejlettségi szintjének megfelelően ismeri és tudja alkalmazni a történettudomány vizsgálati eljárásai-

nak legfontosabb alkotóelemeit (történeti probléma felismerése, megfogalmazása, a kritika, az interpre-

táció módszereinek ismerete és alkalmazása, történeti probléma megoldása válaszadással és ítéletalko-

tással). 

Az új szemléletű történelemtanítás segíti a tanulókat abban, hogy felismerjék és megértsék, ho-

gyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként az emberek a múltban, mint a jelenben élő 

utódaik. A történelemmel való foglalkozás így hozzásegíti őket a történetileg és kulturálisan eltérőnek, 

másnak, különbözőnek a megértéséhez. Ennek kapcsán egyfajta kritikus gondolkodást kell elsajátíta-

niuk, hogy a történeti szöveges és képi forrásokban meglássák az azt létrehozó szerzők érdekeit, elfo-

gultságát, szubjektivizmusát stb. A történelemtanulásnak ez a felfogása végül is azt a belátást erősíti, 

hogy az emberek gondolatai és cselekedetei idő-, tér- és érdek-függőek, valamint azt, hogy a történelmi 

változások lehetségesek, azok nem maguktól történnek, hanem a változások emberi cselekedetek által 

jöttek létre. A történelem segít tehát belátni, hogy a múlttól a jelenen át a jövőig vezető hosszú távú 

fejlődési trendek léteznek, és a jelen változásai is tevékenységek által valósulnak meg. 

Fontos célként fogalmazható meg, hogy a középiskolai tanulmányokat záró történelem érettségi 

– elősegítve az élethosszig való tanulás feltételeit – nemcsak a lexikai adatok elsajátítását, az egyszerű 

reprodukciót, hanem a különböző típusú ismeretforrások gyakorlati használatát, történelmi összefüggé-

sek magyarázatát, a kritikai gondolkodás kialakulását, valamint a kommunikációs képességek alkalma-

zását várja el. Továbbá azt is ösztönzi, hogy az eseménytörténeti ismeretek mellett több figyelmet kap-

janak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a tartalmak, amelyek az egyes kor-

szakok komplex, életszerű bemutatásához szükségesek. A művelődéstörténet, az életmód-, és mentali-

tástörténet feldolgozása lehetőséget teremt az egyes korokban érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, a 

normák változásának bemutatására. Az érettségi követelmények olyan kritikai szemléletmód fejlesz-

tésre ösztönöznek, amelynek segítségével a tanulók a múltban és jelenben is képesek a lehetséges alter-

natívák meglátására és értékelésére, továbbá azt rögzítik, hogy korszerű történelmi műveltséggel ma az 

rendelkezik, aki gazdag és sokrétű ismeretanyag birtokában van, szemléletét a nyitottság, a probléma-

érzékenység jellemzi, aki ugyanakkor tisztában van a múlt rekonstruálásának objektív és szubjektív kor-

látaival, és gondolatait képes mind szóban, mind írásban árnyaltan kifejezni. 

A történelem tantárgy általános funkciója, hogy a személyiségfejlesztést, a kulcskompetenciák 

kialakítását, valamint a jelen világában való eligazodást segítse. A történelmi múlt több nézőpontú, él-

ményszerű és tanulói tevékenységekre épülő feldolgozása mind az értelmi, mind az érzelmi fejlesztést 

eredményesen szolgálja, így jelentős szerepe van a személyiségfejlesztésben. A történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek és döntéseinek elemzése, a társadalmi-, politikai- és gazdasági jelenségek problé-

maközpontú feldolgozása nagymértékben segítheti a szociális és állampolgári kulcskompetencia kiala-

kulását. A múlt eseményeinek földolgozása, az általánosítható analógiák, következtetések, magyaráza-

tok keresése és a jelen viszonyaival való összevetés eredményesen járulhat hozzá a jelenkor politikai, 

gazdasági, társadalmi jelenségeinek értelmezéséhez.  



 

 

 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, továbbá a kisebbségi, migráns tanulókkal való fog-

lalkozás a történelem tantárgyi órákon is szükséges: ami a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciá-

lásnál nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szol-

gáltatások igénybe vételét teszi szükségessé. Figyelembe kell venni az egyéni fejlesztési tervek kialakí-

tásakor, a tanórákon a csoportok szervezésekor, a tanórák tanulásszervezési eljárásainak tervezésekor. 

Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül ugyanis nem valósíthatók meg a különleges 

bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási 

zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai. Figyelembe kell venni a tervezéskor a 

tanórán kívüli lehetőségek felhasználását is. 

A történelem tantárgyi helyi tantervünk érvényesíti az iskolai oktatás-nevelés közös, át-

fogó elveit, így részt vállal az egészségfejlesztés, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem 

társadalmi feladataiból.  
A történelem tantárgy egészségnevelési feladata elsősorban azokban a témakörökben, ahol a mik-

rotörténelem és a mindennapi életmód, mentalitás jelenik meg, továbbá a jelenkor kihívásait feldolgozó 

tananyagoknál kézenfekvő, hiszen az itt megjelenő tartalmi elemek alkalmat adnak arra, hogy elősegít-

sék a tanulók egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását a megjelenő 

ismeretek értelmezésén, továbbgondolásán keresztül. 

A környezettudatosságra nevelés érdekében a történelem tantárgy igen alkalmas arra, hogy kü-

lönböző egymásnak is ellentmondó adatok és tények felhasználásával, problémákat vitassanak meg, át-

élhető feladatokat oldjanak meg a tanulók, amelyeken keresztül megismerhetik, megérthetik, valamint 

végiggondolhatják azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környe-

zeti válságjelenségek mutatkoznak, továbbá konkrét európai és hazai példákon is felismerik a társa-

dalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.  

Az egészségvédelemhez és a környezetvédelemhez hasonlóan a fogyasztóvédelemre, a tudatos 

kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés is jól megoldható a történelem tananyag gazdasági és tár-

sadalmi témakörein keresztül, amely amúgy is fontos területe a mindennapokban megjelenő problémák, 

összefüggések vizsgálatának. A mindennapi életmód, mentalitás feldolgozásán keresztül mód van az 

egyes termékekről való beszélgetések kezdeményezésére, a tömegmédiumok reklámtevékenységeinek 

megvitatására vagy szituációs játékokon, video-anyagok feldolgozásán keresztül a fogyasztói szokások 

elemzésére.  

A történelem tanításának fejlesztési feladatai abból indulnak ki, hogy a múlt eseményeinek meg-

ismerése során a tanulók tényeket, adatokat, ismereteket, összefüggéseket tanulnak meg, amelyek álta-

lános történelmi műveltségük fundamentumát képezik. Történelmi tényismeretük és tudásuk azonban 

csak abban az esetben válik saját maguk és a társadalom számára is releváns, hasznos tudássá, ha a 

történettudomány által kínált konstrukciókat, sémákat, fogalmakat rugalmasan képesek adaptálni a múlt, 

valamint a jelen megértéséhez.  

 

A fogalmi rendszer 

A történelem tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi műveltség felépítésé-

ben folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fejlesztése. Ahogyan a helyi tantervünk részletes 

tartalmi kidolgozása is jelzi, az ember és társadalom műveltségterület, és ezen belül a történelem tan-

tárgy is – a témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – felépítette a maga sajátos fogalom-

rendszerét. E fogalomrendszerben azonosíthatjuk a kulcsfogalmakat, amelyek lehetővé teszik, illetve 

alapul szolgálnak az emberi és társadalmi jelenségek, tények, mintázatba rendezéséhez.  



 

 

 

 

A kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás 

egyik összetevője. Az egyedi fogalmi ismeretek, az egy-egy konkrét történelmi témához kötődő foga-

lomhasználat jelentőségét is elsősorban az határozza meg, hogy elősegítik-e a kulcsfogalmak megérté-

sét, illetve megfelelő élmény- és ismeretanyagot biztosítanak-e az adaptív tudást hordozó kulcsfogalmak 

alkalmazni tudásához. A kulcsfogalmak tehát az adott ismeretrendszer fogalmi hálójának csomópontjait 

jelentik, amelyek sok más fogalommal kapcsolatba hozhatóak. A kulcsfogalmak más és más kontextus-

ban szükségszerűen újra és újra megjelennek irodalmi alkotások, szövegek, nyelvi jelenségek, poétikai, 

nyelvtani és más ismeretek értelmezésekor. Képesek a tanulásban, a jelenségek leírásában először ren-

dezetlen halmazként megjelenő konkrét fogalmakat, tényeket struktúrákká, fogalmi hálókká rendezni, 

így alkalmazásuk révén könnyebb értelmezni és befogadni az új információkat és tapasztalatokat is. 

 A tantárgy kulcsfogalmai tehát átfogó, a tanítási-tanulási folyamatban szükségszerűen ismét-

lődő fogalmak. E gazdag jelentésmezővel rendelkező fogalmak jellegüknél fogva, tartalmi összetevőik 

révén érintkeznek is egymással. A kulcsfogalmak természetesen fokozatosan telítődnek konkrét tartal-

makkal, azaz fokozatosan épül fel az a fogalmi háló, ami végül is a fogalmi műveltségben ölt testet. 

Az Ember és társadalom műveltségterület kulcsfogalmainak kiválasztásánál az alábbi szempontok érvényesülését 

tartottuk fontosnak: A kulcsfogalmak összességükben alkalmasak legyenek a középiskolai történelem, társada-

lomismeret, állampolgári ismeretek, etika, jelenismeret vizsgakövetelményekben rögzített tartalmak feldolgozá-

sára. Egyszerre épüljenek az 1–8. évfolyam számára elkészített kulcsfogalmakra illetve jelentsék annak tovább-

gondolását, továbbbontását. Összességükben lefedjék a történelmi múlt feldolgozásának legelterjedtebb nézőpont-

jait (pl. társadalom, gazdaság, politika, eszme). Magukba foglalják a történelmi feldolgozás építőkockáit, illetve 

alapvető struktúráit, melyek a történelmi gondolkodás kialakulásához elengedhetetlenek. A kiválasztott kulcsfo-

galmak egyszerre legyenek általánosak és speciálisak, hogy a történelem azon sajátosságát meg tudják jeleníteni, 

miszerint az egyedi események, jelenségek kapcsán általánosítások fogalmazhatók meg. Alkalmasak legyenek a 

több nézőpontú, multiperspektivikus és kontroverzív történelem- szemlélet gyakorlati alkalmazására.  

A kerettanterv által alkalmazott kulcsfogalmak a következők:  

változás–folyamatosság; történelmi források; kronológia; történelmi tér; település, életmód, életviszony, 

életminőség; történelmi személyiség; ellentét – összefüggés, kölcsönhatás; ok, cél, következmény; ana-

lógia; társadalmi helyzet (státusz); szabadság, alávetettség (emancipáció, diszkrimináció); erőszak, ter-

ror, népirtás; gazdaság, technika, technológia; hit, vallás, egyház; eszmék, ideológiák; birodalom, or-

szág; identitás, nép, nemzet, nemzetiség; demográfiai változások, népmozgások; állam, hatalom, poli-

tika; konfrontáció és kompromisszum; nemzetközi kapcsolatok, integráció, globalizáció; hadseregek, 

hadviselés, háborúk.  

 

Az 9-12. évfolyamra kiválasztott kulcsfogalmak felosztása 

Nézőpontok, dimenziók Feldolgozási struktúrák Egyedi és általános 

gazdaság, technika, technológia változás, folyamatosság történelmi személyiség 

település, életmód, életviszony, 

életminőség 
történelmi forrás szabadság, alávetettség 

társadalmi helyzet (státusz) kronológia erőszak, terror, népirtás 

állam, hatalom, politika történelmi tér birodalom, ország 

konfrontáció és kompromisszum 
ellentét, összefüggés, kölcsönha-

tás 

identitás, nép, nemzet, nemzeti-

ség 

hit, vallás, egyház ok, cél, következmény 
demográfiai változások, nép-

mozgások 



 

 

 

 

eszmék, ideológiák analógia 
nemzetközi kapcsolatok, integrá-

ció, globalizáció 

  hadseregek, hadviselés, háborúk 

 

A történelem tantárgy – a lehetőségekhez igazodva – támogatja a korszerű informatikai eszközök, 

médiák, a könyvtárak, múzeumok és az elektronikus eszközök (kalkulátor, számítógép, internet stb.), 

információhordozók célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben. A 

középiskolai történelemtanítás során ki kell alakítani az ismeretforrásokkal való tevékenységek külön-

böző formáit, és a tanulóknak ismerniük kell a különböző típusú elsődleges és másodlagos források 

kezelésének, elemzésének módszereit, a tudományos anyaggyűjtés alapelemeit. Alapkövetelmény a tá-

jékozódás készsége könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő fo-

lyóiratokban. Járatosnak kell lenniük az internetes keresőprogramok és a történelem, továbbá a társada-

lomtudományok anyagát hordozó CD-ROM-ok kezelésében. 

A történelmi-társadalmi jelenségek és az eseményeket alakító okok föltárása a középis-

kolai oktatás egyik kiemelt feladata, hiszen alapvetően ennek révén lehet felébreszteni az igényt 

a történelmi jelenségek rendszerezésére, valamint  kialakítani azokat a feldolgozási algoritmu-

sokat, amelyek a történelmi gondolkodási sémák és szövegalkotási standardok (pl. hipotézisek 

és igazolásuk, nézőpontok és értelmezésük) kialakulását eredményezik, és ezáltal az egész éle-

ten át tartó tanulás feltételeit teremtik meg. Az okok keresése kapcsán szembesülhetnek a diá-

kok azzal, hogy meghatározó jelentőségű a lényeges és lényegtelen elemek elhatárolása, az ok-

sági hierarchia feltérképezése, illetve okok és következmények bonyolult koordinátainak be-

azonosítása. Ennek kapcsán lehetséges csak bemutatniuk és értelmezniük az egyének és cso-

portok indítékait, választási lehetőségeiket, illetve szerepüket az események alakulásában. Ez a 

szemlélet alakíthatja ki azt, hogy a felnőtté váló fiatal felelősséggel viszonyuljon a közügyek-

hez. 
Az ismeretszerzési, feldolgozási képességek szorosan összefüggnek a kommunikációs képessé-

gek fejlesztésével, a kritikai gondolkodásmód kialakításának szándékával. A kommunikációs képessé-

gek fejlesztése során a diákoknak el kell jutniuk az események elbeszélésétől, az elsődleges és másod-

lagos források pontos tartalmi ismertetésétől, a beszámolók és kiselőadások megtartásáig, a probléma-

felvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés, érvelés szóbeli és írásbeli formáinak gyakorlati alkalma-

zásáig. Ennek keretében megfelelően alkalmazzák a történelem és a társtudományok legfontosabb fo-

galmait és szakkifejezéseit. Fontos szempontként rögzíthető, hogy a tanulóknak törekedniük kell a szó-

beli vagy írásbeli feladatok elvégzésekor a téma, a probléma megértésére, a lényeg kiemelésére, az ár-

nyalt és szakszerű magyarázatok, következtetések alkalmazására. Ennek feltételeként ismerniük kell a 

vázlat- és a feleletterv-készítés, a kivonatolás és jegyzetelés (élőszóban vagy hangfelvételről elhangzó 

előadásról, magyarázatról, fejtegetésről), a táblázatkészítés technikáit, illetve a szövegszerkesztő prog-

ramok alkalmazását. 

A képi kifejezés fejlesztése terén a középiskolában lehetőséget kell adnunk a hagyományos kép-

elemzések alkalmazása mellett az újszerű formák, pl. fénykép, karikatúrák, plakátok, valamint a film, a 

videofelvétel és a digitális médiumok kínálta üzenetek dekódolására, továbbá a diagramok, grafikonok 

elkészítésére, elemzésére, képi ismerethordozók gyűjtésére, válogatására, esetleg készítésére. 

Kiemelt feladatnak tekinthető az időben való tájékozódás képességének és készsé-

gének folyamatos fejlesztése. Ennek kapcsán elvárható, hogy a tanulók képesek legye-

nek a nagyobb történelmi korszakokon belül a kisebbeket elkülöníteni, illetve a feldol-

gozott események sorrendjét meg tudják határozni, valamint fel kell ismerniük az egy 



 

 

 

 

időben zajló eseményeket. Ehhez tudniuk kell a legfontosabb évszámokat és eredmé-

nyesen kell használniuk a kronológiai munkákat. Nem okozhat nehézséget számukra az 

egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése. 

Fontos elvárás a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesz-

tése is. Ennek keretében arra kell felkészíteni a diákokat, hogy egységben lássák a kro-

nológiai és a topográfiai adatokat, és a legfontosabb történelmi helyeket el tudják he-

lyezni vaktérképen is. A diákoknak arra is lehetőséget kell teremteni, hogy adott témák-

nál érzékeljék a történelmi tér változásait, a különböző tájegységek, régiók összetartó, 

illetve elválasztó elemeinek földrajzi és történelmi nézőpontjait, a történelem esemé-

nyeinek és a természeti feltételek viszonyának összefüggéseit. Gyakorlati elvárásként 

rögzíthető a történelmi térképek olvasása, a terület és a távolság kiszámítása és becslése, 

egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. Alkalmat kell teremteni a történelmi je-

lenségek értelmezésében az ökológiai szemléletmód kialakítására is. 
Az ismeretforrásokkal (például szöveg, ábra, kép, térkép) való tananyag-feldolgozás, a 

kritikai gondolkodás kialakításának igénye, a kommunikáció fejlesztése a tanulók aktív, vala-

mint egyéni, páros és csoportos feladatmegoldó munkáján alapul, vagyis alapvetően tanuló-

centrikus és tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot feltételez, ahol a hangsúly a tanulói ké-

pességfejlesztésre helyeződik. 
 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 

Óraterv a kerettantervekhez 9/Kny.B– 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 9/Kny.B 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
1 2 2 3 3 

 

 

 



 

 

 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

 

9/Kny.B 

 

A tananyaghoz kapcsolódó általános fejlesztési célok: 

 

Az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megala-

pozása. Ennek érdekében a tanulókat képessé kell tenni változatos tevékenységformák biztosításával: 

 

- térben és időben való tájékozódásra (topográfia, kronológia), 

- szaknyelv elsajátítására, használatára (általános és a témához kapcsolódó fogalmak), 

- szöveges, képi, stb. források és adatok, ábrák elemzésére, összehasonlítására, következteté-

sek megfogalmazására, 

- önálló információgyűjtésre (tankönyvi források, segédeszközök, kézikönyvek, szakiroda-

lom, Internet, stb.), 

- szóbeli beszámoló készítésére (kommunikáció fejlesztése), 

- művészeti alkotások felismerésére, összehasonlítására, 

- a vallás szellemi, társadalmi gyökereinek megismerésére, 

- történelmi személyiségek, hősök, tudósok, művészek tetteinek, alkotásainak értékelése (kri-

tikai gondolkodás), 

- történelmi események előzményei, okai, következményeinek feltárására (eseményeket ala-

kító tényezők), 

- kritikai gondolkodásra. 

 

 

9/Kny.B 

 

Évi óraszám: 36 

 

 Témák Képességfejlesztés 

(fogalmak, személyek, topográfia, kronológia) 

AZ ÓKORI 

KELET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az első társadalmak 

 

 

Folyamvölgyi kultúrák 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak 

Az ókori Kelet kulturális öröksége 

 

Ékírásos agyagtáblák 

A templomgazdaság felépítése 

 

Források csoportosítása különböző szempontok 

szerint 

A folyamvölgyi kultúrák sajátosságainak bemu-

tatása Hammurapi törvényei alapján 

Piramisok építése (Hérodotosz) 

Egyiptomi írások (Rosette-i kő) 

Tutanhamon (Ehnaton) fáraó 

 

Társadalmi csoportok, intézmények összehason-

lítása. 

Az ókori Kelet kulturális örökségének csoporto-

sítása. 



 

 

 

 

 

 

 

AZ ÓKORI 

HELLASZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÓKORI 

RÓMA 

 

 

Az athéni demokrácia működése 

Spárta 

 

 

 

Görög hitvilág, művészetek, tudomány 

 

 

III. Alexandrosz birodalma 

            (A hellenizmus) 

 

 

 

Róma útja a köztársaságtól a császársá-

gig 

 

 

A köztársaság és a császárság állam-

szervezete 

 

 

 

 

 

Gazdaság, gazdálkodás az életmód vál-

tozásai 

 

A római hitvilág, művészet és jog 

 

 

A kereszténység kialakulása, tanításai 

és elterjedése  

 

 

 

 

A népvándorlás és az antik civilizáció 

felbomlása 

 

 

 

Az arisztokratikus és a demokratikus kormányzás 

összehasonlítása. 

Szolón, Kleiszthenész, Periklész, (összehasonlító 

ábraelemzés). 

 

A görög hitvilág (Hésziodosz: Theogónia) 

 

 

Ábrák, adatok, korabeli források elemzése 

 

 

 

Livius: A szenthegyi kivonulás 

XII táblás törvények 

 

Államszervezeti ábrák összehasonlítása 

Gracchusok, Marius, Drivius Drusus 

Sulla (Plutarchosz), Julius Caesar, Augustus (Ön-

életrajz), Constatninus 

Személyisége, reformjai (jellemrajz 

            készítés 

 

 

Forráselemzés (Varro) 

 

 

Összehasonlítás a görög hitvilággal 

Tárgyi források 

 

 

A zsidóság története (Ószövetség) 

Jézus élete 

Pál apostol 

Máté evangéliuma 

Constantinus, Theodosius 

 

Előzmények, okok és önálló ábrakészí- 

          tés. 

 

A KÖZÉP-

KOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyugati és keleti kereszténység 

 

 

 

 

 

 

 

 

Róma örökösei: a Frank Birodalom, a 

Bizánci Birodalom, és a Német-római 

Birodalom 

 

 

 

 

 

Az iszlám és az arab hódítás 

 

Összehasonlítás megadott szempontok 

          alapján 

Nagy Szent Gergely pápa 

A szerzetesség 

Dictatus Papae 

Invesztitúraharcok, keresztes hadjára- 

         tok okai, eredményei (ábrák) 

Koldulórendek és lovagrendek 

 

11. századi hűbéri eskü 

Oklevelek a 9. századból 

A Közel-Kelet gazdasága 

Jusztiniánusz 

A birodalom felépítése 

A német aranybulla 

Választófejedelmek 

 

Források a Koránból 

Mohamed 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MA-GYAR-

SÁG 

TÖRTÉNE-TE 

A KEZ-DE-

TEK-TŐL 

1490-IG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendiség kialakulása Angliában és 

Franciaországban 

 

 

 

 

Az Oszmán Birodalom kialakulása és 

terjeszkedése 

 

 

Egyházi és világi kultúra a középkorban 

 

 

 

 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz 

 

 

 

 

A magyar nép eredete és vándorlása, a 

honfoglalás és a kalandozások kora 

 

 

Árpád-házi uralkodók politikai életpá-

lyája: Géza, Szent István, Szent 

László,Könyves Kálmán, II. András, 

IV. Béla. 

 

 

 

 

A társadalom és a gazdaság változásai a 

honfoglalástól a 13. század végéig. 

 

 

 

Az Anjouk 

 

 

 

Luxemburgi Zsigmond 

 

A Hunyadiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az arab kultúra 

Topográfiai ismeretek (Mekka, Medi- 

         na, Bagdad, Damaszkusz, Cor- 

         doba, Poitiers 

 

Domesday Book 

Magna Charta Libertatum 

IV. Fülöp oklevele (1302) 

Az angol és francia rendiség összeha- 

         sonlítása. 

 

Az Oszmán Birodalom felépítése 

II. Mohamed 

Magyar vonatkozások 

 

Aquinói Szent Tamás 

Skolasztika 

Universitas 

Romanika 

Gótika (támív, támpillér) 

 

Reneszánsz 

Stílusjegyek és előfordulásuk 

Topográfia, fogalmak  

 

 

 

Őstörténeti források elemzése (Gar- 

           dizi, Dzsajhani, Ibn Ruszta, 

           Bölcs Leó, stb.) 

Topográfia, kronológia 

 

Uralkodói portrék 

Állam- és egyházszervezés 

Forráselemzés: Szent István törvényei 

Törvények összehasonlítása 

Az Aranybulla elemzése  

1231-es Aranybulla 

Andreanum 

 

Ábra és forráselemzések 

A kehidai oklevél 

A familiaritás 

IV. Béla, 1267. évi oklevél 

III. András törvényei 

 

I. Károly reformjai 

1351. évi törvények (összehasonlítás 

      1222-es Aranybullával) 

 

Városi dekrétumok 1405 

 

Hunyadi János jellemzése és topográfiai 

        ismeretek (térkép) 

A magyar rendek dekrétumai 

Szilágyi-féle cikkelyek 

Mátyás állama, jövedelmei 

Törökellenes és nyugati külpolitikája 

Mátyás és a reneszánsz 

Corvinák, Antonio Bonfini, Galeotto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A középkori magyar kultúra és művelő-

dés emlékei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Marzio, Janus Pannonius, Vitéz János, 

Beatrix,  

Reneszánsz építkezések 

 

Geszták, legendák, krónikák 

A tihanyi apátság alapítólevele 

Halotti Beszéd 

Ómagyar Mária-siralom 

Anonymus 

Kézai Simon 

Kálti Márk 

Thuróczy János 

Magyar alapítású egyetemek 

Román, gótika, reneszánsz (tájékozó- 

       dás térben és időben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

9–10. évfolyam 

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

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

fejlesztésében jelentősen túllépnek az általános iskolai szinten. E két évfolyam feladata a forráskezelés 

és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. Másrészt a 

korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági 

viszonyokat kutató jellegű munka. Az általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan ezek is csak a 

tanulók fokozott tevékenykedtetése révén érhetők el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történe-

lemtanításnak, amely adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcs-

kompetenciák 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 sza-

bályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve azok anyagában (kézikönyvek, 

lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint az elektronikus adatbázisokban való tá-

jékozódás 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, vá-

logatása, készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 



 

 

 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység 
Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, építmények). 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves összefüggésében lehetséges, ezért lényeges a „gondolkodj globálisan, cse-

lekedj lokálisan” elv elfogadása. Az ember az alkotó munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. A közösség teremti meg 

az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. A közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok 

jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. A társadalom tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös 

függés és hierarchia egyaránt fontos. 

A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel 

a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések 

alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. A természeti adottságok meghatározó szerepének felismerése az első államok, birodalmak 

keletkezésében és felbomlásában. Az ókori keleti vallások – különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallás – szellemi, társadalmi 

gyökereinek megismerése, az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásainak megértése. 

 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A történelem forrásai. 

 

Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi hely-

zete, életformák. 

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak. 

 

Az ókori Kelet kulturális öröksége. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismerése, információgyűjtés és 

azok rendszerezése. (Pl. az első civilizációkról fenn-

maradt források csoportosítása különböző szem-

pontok szerint.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése (pl. a pi-

ramisépítéshez kapcsolódó hipotézisek). 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott szövegből, ismeretek prob-

lémaközpontú elrendezése. (Pl. egy folyamvölgyi 

kultúra sajátosságainak bemutatása Hammurapi 

törvényei alapján.) 

 Társadalmi csoportok, intézmények működésének 

összehasonlítása. (Pl. eltérő és hasonló vonások az 

ókori Kelet civilizációinak társadalmi szerkezeté-

ben, államszervezetében.) 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, illetve kutatómunkával 

szerzett ismeretek alapján. (Pl. az ókori keleti civili-

zációk jellegzetes tárgyi emlékeinek és kulturális 

örökségének feldolgozása.) 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi események időrendbe állí-

tása. (Pl. ókori keleti civilizációk ábrázolása idővo-

nalon.) 

 A történelmi tér változásainak leolvasása térképek-

ről. (Pl. Mezopotámia államainak elhelyezkedése, 

Egyiptom területi változásai.) 

 

Biológia-egészségtan: 

a homo sapiens egysé-

ges faj. 

 

Földrajz: kontinensek, 

rasszok, térképolvasás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Bibliai történetek, 

az írás kialakulása, je-

lentősége, nyelvcsalá-

dok. 

 

Vizuális kultúra: az 

ókori Kelet (pl. a gízai 

piramisok). 

 

Matematika: a szám-

egyenes, az idő mér-

tékegységei (nap, hó-

nap, év, évtized, évszá-

zad). 

Film/DVD régé-

szeti ásatásokról 

 

Múzeumi  

feladatlap a helyi 

múzeum megte-

kintéséhez 

 

Film/DVD az 

egyiptomi kultú-

rával kapcsolat-

ban 

 

Papíralapú képek 

tablókészítéshez a 

távol-keleti művé-

szetről 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, 

öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus. 

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 
Az ókori Hellász Órakeret 

12 óra 



 

 

 

 

Előzetes tudás Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A különböző államformák (királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, és azok egyé-

nekre és közösségekre gyakorolt hatásainak azonosítása. A közügyekben való részvétel fontosságának elfogadása. A humánum, a szépség és 

jóság antik eszméje megbecsülése, a művészi értékek megóvásának szükségessége.  

Az európai civilizáció gyökereinek feltárása. Az ókori demokrácia alapelveinek megismerése, vázlatos összehasonlítása a modern demokrácia 

alapelveivel. Birodalomszervezési elvek megismerése. A háborúk okainak (történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi okok 

stb.) áttekintése. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia kialakulása és működése. 

Államformák, államszervezet. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és tudomány. 

 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző médiumok anyagából, 

szaktudományi munkákból. (Pl. a görög művészet 

témájában.) 

 Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a gö-

rög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, el-

lenérvek gyűjtése meghatározott álláspontok cáfolá-

sára. (Pl. az arisztokratikus és a demokratikus kor-

mányzás előnyeiről, hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi adatok, modellek és elbeszélé-

sek elemzése a bizonyosság, a lehetőség és a valószí-

nűség szempontjából. (Pl. Spártáról a történetírásban 

kialakult hagyományos kép árnyalása.) 

 Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizs-

gálata a történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. Hel-

lász történelmét feldolgozó hollywoodi filmek.) 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram elemzése/ készítése. 

(Pl. az athéni demokrácia kialakulása.) 

 Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. gyarmatváros és anyaváros kapcsolata.) 
 

 

Földrajz: a Balkán-

félsziget déli rész-

ének természeti 

adottságai. 
 

Testnevelés és sport: 

a sport- és olimpia-

történet alapjai. 
 

Magyar nyelv és iro-

dalom: görög mito-

lógia, homéroszi 

eposzok, az antik gö-

rög színház és 

dráma, Szophoklész: 

Antigoné. 
 

Dráma és tánc: az 

ókori színház és 

dráma. 

 

Vizuális kultúra: az an-

tik görög képzőművé-

szet. 

 

 

Úti film Krétáról 

DVD-n 

 

Sokszorosított 

vaktérképes fela-

datlap 

 

Képek a görög is-

tenekről 

 

Úti- vagy művé-

szettörténeti film 

Athénról 

 

Játékfilm Nagy 

Sándorról  

DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 



 

 

 

 

Tankönyv 

 

 Tájékozódás időben és térben: 

 Különböző időszakok történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a változások hátterének feltá-

rása. (Pl. Nagy Sándor birodalmának kialaku-

lása térképek alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző 

információforrások alapján. (Pl. a görög gyar-

matosítás fő irányai.) 

Matematika: Pitago-

rasz-tétel, Thalész-té-

tel, Eukleidész (eukli-

deszi geometria), gö-

rög ábécé betűinek 

használata a matemati-

kában. Pi szám jelölése 

[π]. 

 

Fizika: Arkhimédész, 

ptolemaioszi világkép, 

Arisztotelész termé-

szetfilozófiája. 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, 

kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, helóta, 

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. 594 (Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr.e. V. 

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

 

 

Tematikai egység 
Az ókori Róma Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. Újszövetségi történetek. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: múzeumpedagógus múzeumlátogatáshoz; könyvtáros tanár 

Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és államszervezet jellemezte. A gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja 

lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának. Egy állam eredményes hódításai a közösség tagjai számára jogkiterjesztéssel és 

jobb életfeltétellel járhatnak, míg veresége az egész közösség pusztulását is eredményezheti. A kereszténység az emberek isten előtti egyen-

lőségének meghirdetésével jelentős hatást gyakorolt a kor embereire.  

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása 

játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. 

Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, lássa az európai civilizációra gyakorolt hatását. A 

zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és egyházzá szerveződésének megismerésén keresztül felismeri annak civili-

zációformáló szerepét, valamint hatását a későbbi korok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság államszervezte és intézményei. 

Államformák, államszervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

 

 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló ismeretforrások értelmezése. 

(Pl. a köztársaság államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. gazdaság, gazdálkodás 

a császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. a 

görög és a római mindennapi élet összevetése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, hanganyagok, filmek vizsgá-

lata a történelmi hiteleség szempontjából. (Pl. Róma 

alapítása, Jézus élete.) 

 Feltevések megfogalmazása történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Caesar és Augustus intézkedései, Constan-

tinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből tabló készítése. (Pl. a 

római kultúra emlékei napjainkban.) 

 Beszámoló készítése népszerű tudományos iroda-

lomból, szépirodalomból, rádió- és tévéműsorokból. 

(Pl. a gladiátorok élete.) 

 

Földrajz: az Appen-

nini-félsziget termé-

szeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Bibliai történetek, 

Vergilius, Horatius. 

Az írás kialakulása, je-

lentősége, nyelvcsalá-

dok. 

 

Matematika: a római 

számok. 

 

Vizuális kultúra: Co-

losseum, Augusztus 

szobra. 

 

Etika; filozófia: A ke-

reszténység története. 

Az európai civilizáció 

és kultúra zsidó-ke-

resztény gyökerei. 

Papírképek a ró-

mai mitológia és 

történelem nagy 

alakjairól 

 

Papírképek a ró-

mai személyisé-

gekről 

 

Történelmi filmek 

Rómáról (DVD) 

 

Római épületek 

makettjei 

 

Játékfilmek Jézus 

életéről DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tájékozódás térben és időben: 

 Történelmi időszakok jellegzetességeinek megraga-

dása és összehasonlítása. (Pl. hasonló tartalmú gö-

rög és római események kronológiai párba állítása.) 

 Különböző időszakok történelmi térképeinek össze-

hasonlítása, a változások hátterének feltárása. (Pl. a 

kereszténység terjedése.) 

  

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, keres-

kedelmi mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkényuralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, biro-

dalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, provincia, triumvirátus, principatus, limes, colonus, dominatus, diasz-

póra, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Spartacus, Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Cons-

tantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Cannae, 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), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A középkor Órakeret 

20 óra 



 

 

 

 

Előzetes tudás 
A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A 

középkori járványok. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A keresztény vallás szerepe az európai szellemi és hatalmi expanzióban, az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységének azono-

sítása, távlatos jelentőségének megértése. Az egyéni érdekeltség kiterjedése, a hatalommegosztás elvének megjelenése az egyházi és világi, 

illetve a központi és helyi hatalom között mint meghatározó európai fejlődési mozgatórugók értékelése. A városokat megillető közösségi 

szabadságjog, kiegészülve az önkormányzatisággal, az ott élők számára fontos értékként jelent meg.  

A középkori keresztény civilizáció örökségének feltárása és a középkori városi civilizáció továbbélésének kimutatása a modern európai civi-

lizációban. A rendiség azonosítása mint a modern állam középkori gyökere. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló hatásának 

felismerése. Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióinak különböző szempontok alapján történő összehasonlítása. A keresztény és az iszlám 

világvallás civilizációformáló szerepének tudatosítása. A középkori keresztény vallásos világkép módosulásának nyomon követése a 

történelem során. A humanizmus örökségének kimutatása a modern ember gondolkodásmódjában. A Gutenberg-galaxis szerepének értéke-

lése az emberi civilizációban. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom egykori terüle-

tén. A Frank Birodalom. 
 

A nyugati és keleti kereszténység. 

 

Nyugat-Európa gazdasága és társadalma. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

Róma örökösei: a Bizánci Birodalom és a Német-római Biroda-

lom létrejötte. 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szaktudományi munkákból. (Pl. a fe-

udalizmus terminológiája.) 

 Információk önálló rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. (Pl. a keresztes hadjára-

tok európai anyagi és szellemi kultúrára, életmódra 

gyakorolt hatásainak összegzése.) 

 Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. az isz-

lám mindennapi életet szabályozó előírásainak be-

tartása.) 

 

Földrajz: Európa ter-

mészeti adottságai, az 

arab világ földrajzi jel-

lemzői, világvallások, 

arab földrajz (tájolás, 

útleírások), az ún. kis 

jégkorszak Európában. 

 

 

Mezőgazdasági 

eszközök képe, 

makettje 

 

Játékfilm a közép-

korról DVD-n 

 

 

 



 

 

 

 

Az államalapítások kora Észak-, Közép- és Kelet-Európában. 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása. 

 

A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. 

 

Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 

A rendiség kialakulása. 

 
 

Nyugat-Európa válsága és fellendülése a  

XIV–XV. században. 

 

A közép- és kelet-európai régió államai. 

 
Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a középkorban 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz 

 Ismeretszerzés grafikonokból, diagramokból. 

(Pl. Európa lakosságának becsült növekedését 

bemutató diagram kapcsán.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Jeanne d’Arc életútja és halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló megfogalmazása. (Pl. az uradalom 

felépítésével és működésével kapcsolatban.) 

 Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

(Pl. Nagy Károly portréja krónikarészlet alapján.) 

 Feltevések megfogalmazása egyes történelmi jelensé-

gek hátteréről, feltételeiről, okairól. (Pl. a mezőgazda-

ság fellendülésében szerepet játszó tényezők elem-

zése.) 

 Különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. a középkori ember gondolkodásának 

átélése és megértése.) 

 

Kommunikáció: 

Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. a 

hűbéri viszony és hűbéri lánc bemutatását 

szolgáló ábra.) 

 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: lovagi költészet, 

vágánsköltészet, Boc-

caccio, Petrarca. 

 

Etika: hit és vallás, a 

világvallások ember-

képe és erkölcsi tanítá-

sai, az intolerancia, 

mint erkölcsi dilemma. 

 

Vizuális kultúra: bi-

zánci művészet, román 

stílus, gótika, rene-

szánsz (Leonardo, 

Michelangelo, Raffa-

ello). 

 

Matematika: arab szá-

mok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es 

alapú, arab közvetítés-

sel világszerte elterjedt 

számírás), arab al-

gebra. 

 

Zenei CD  

pravoszláv egy-

házi zenefelvétel-

lel 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 



 

 

 

 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok.  

 

Hétköznapi élet a középkorban 

 

 

  Mások érvelésének összefoglalása és figyelembevé-

tele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját ál-

láspont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. valóban 

nevezhetőek-e a Nyugatrómai Birodalom bukása 

utáni évszázadok sötét középkornak.) 

 Események, történetek, jelenségek dramatikus meg-

jelenítése. (Pl. egy középkori vár lakóinak egy 

napja.) 

 Esszé írása történelmi-társadalmi témákról. (Pl. a 

város, mint az egyik legsajátosabb európai intéz-

mény.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. összehasonlító idő-

rendi táblázat a XIV–XV. sz.-i Nyugat-, Közép- és 

Kelet-Európa legfontosabb politikai eseményeiről.) 

 A történelmi tér változásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az arab hódítás fontosabb szaka-

szainak bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázlatok rajzolása információforrá-

sok alapján. (Pl. Európa három régiójának bejelö-

lése a vaktérképen.) 

Fizika: Arab csillagá-

szat (arab eredetű csil-

lagászati elnevezések, 

csillagnevek, iszlám 

naptár stb.). Közép-

kori technikai találmá-

nyok, a gótikus stílus 

technikai alapjai 

(támív, támpillér); tu-

dománytörténet, aszt-

rológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az arab orvostudo-

mány eredményei. 

 

Ének-zene: a középkor 

zenéje; a reneszánsz 

zenéje. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, keres-

kedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 

majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, inkvizíció, eretnekség, kolduló rend, rendi monarchia, városi 

önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szul-

tán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói Szent Tamás, 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 
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) 

István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. 

Hunyadi Mátyás portréja. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, könyvtáros tanár, múzeumpedagógus 

Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár. 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A magyarság korai története révén annak felismertetése, hogy az új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási 

képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. A kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás teremtette meg a feltételeit 

a magyar állam megerősödésének és fejlődésének. Az országépítés során megjelenő új kihívásokra adott megfelelő válaszaival a kor politikai 

vezetése hozzájárult a társadalmi, gazdasági fejlődéshez, amely felerősítette mind a védekező, mind a támadó katonai erőt, melynek révén a 

Magyar Királyság a térség meghatározó államává vált. 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságá-

ból és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból 

fakad. Tudása elmélyül az államalapításról, megérti történelmi jelentőségét. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam. A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, hogy Magyarország a közép-európai 

régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, 

hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalando-

zások kora. Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent Ist-

ván, Szent László, Könyves Kálmán, I. András, IV. Béla). 

 

A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. 

század végéig. 

 

A Magyar Királyság, mint jelentős európai hatalom, az Anjouk, 

Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom pár-

harca. 

 

Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folya-

mán. 

 

A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegben. 

(Pl. Szent István törvényeiben.) 

 Információk gyűjtése és önálló rendszerezése, értel-

mezése. (Pl. az Aranybulla elemzése.) 

– Tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása magyarországi műemléke-

ken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, el-

lenvélemények cáfolására. (Pl. a magyar honfogla-

lás lefolyása.) 

– Kérdések megfogalmazása a források megbízható-

ságára, a szerző esetleges elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. (Pl. korabeli utazók, kró-

nikaírók leírásainak elemzése.) 

– Különbségek felismerése és a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. a 

jobbágy fogalom jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a cselekedeteinek moz-

gatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a magyar nyelv 

rokonsága, története, 

nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvem-

lékek: a Tihanyi apát-

ság alapítólevele, Ha-

lotti beszéd és könyör-

gés, Ómagyar Mária-

siralom. 

Eredetmondák (pl. 

Arany János: Rege a 

csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: Pan-

nónia dicsérete, Ka-

tona József: Bánk Bán, 

Arany János: Toldi. 

 

Vizuális kultúra: A 

nagyszentmiklósi 

kincs, a honfoglalás 

korát feldolgozó kép-

zőművészeti alkotások 

megfigyelése, elem-

zése.  

Román, gótikus és re-

neszánsz emlékek Ma-

gyarországon. 

Régi magyar 

mondák 

 

Játékfilm a hon-

foglalás koráról 

(DVD) 

 

Játékfilm Szent 

Istvánról 

 

CD-rom a hon-

foglalás és állam-

alapítás koráról 

 

Múzeumi feladat-

lap a múzeum 

látogatáshoz 

 

Ismeretterjesztő 

film az Árpád-

házi uralkodók-

ról DVD-n 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Aranybulla 

fakszimiléje 

 

Ismeretterjesztő 

film a tatárokról 

 



 

 

 

 

 – Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása külön-

böző szempontokból. Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek megismerése és bemutatása. (Pl. Nán-

dorfehérvár ostromának rekonstruálása magyar és 

török korabeli források alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- és hanganyagok stb. vizs-

gálata történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet alkotásai [pl. Feszty-kör-

kép].) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági reformjainak okai.) 

– Történelmi, társadalmi témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom változásai az Árpád-kor-

ban.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Tanult események, jelenségek topográfiai helyének 

meghatározása térképen. (Pl. a magyarság vándor-

lásának fő állomásai.) 

 Az európai és a magyar történelem eltérő időbeli rit-

musának elemzése. (Pl. A kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása információforrá-

sok alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

 

Ének-zene: reneszánsz 

zene: Bakfark Bálint. 

 

Matematika: térbeli 

modellek készítése va-

laminek a demonstrá-

lásához. 

 

Informatika: forrás-

használat, hitelesség. 

A Képes Krónika 

fakszimile vagy 

könyvkiadásban 

 

Képek Mátyásról, 

a Corvinákról tab-

lókészítéshez 

 

Képek a visegrádi 

királyi palotáról 

 

Játékfilm és isme-

retterjesztő film 

Mátyásról DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelem atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 

egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, 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, Szent Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. 

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

Topográfia: Baskíria, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Er-

dély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nándorfehérvár, Bécs. 

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

972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077–95 (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). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén 

 

Az ókori és középkori  egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező megismerésével, az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, lakóhelyhez, 

nemzethez való tartozás fontosságának felismerése, elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és háttérben meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak azo-

nosítása. 

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, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. 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.  

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. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást készíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atlaszok-

ból/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 feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

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

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 különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a törté-

nelmi tér változásainak leolvasására, az adott témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység 
A világ és Európa a kora újkorban Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás eszméi. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A világ különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának szükségessége (élelem, biztonság, világ megértésének 

igénye stb.), ezért is fontos az empatikus látásmód, amely a leigázottak szemével is értékeli a földrajzi felfedezéseket és az azt követő gyar-

matosítást. Az egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre a reformáció, amely a hitélet megújítása mellett az önkor-

mányzatiság kiterjesztésével és a munkaelvűség (hivatásetika) meghirdetésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Európára. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ képét. Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen esélyeket 

és/vagy veszélyeket hordoz magában. Az európai régiók eltérő fejlődésének és egymásra hatásának megismerése. A tőkés gazdaság működési 

mechanizmusának átlátása. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló hatásának felismerése. Megismeri az európai régiók eltérő 

fejlődését és egymásra hatását. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és kö-

vetkezményeik. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Reformáció és katolikus megújulás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatá-

sai. 
 

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző típusú forrásokból. (Pl. a 

95 pontból a lutheri tanok kimutatása; a barokk stí-

lusjegyeinek felismerése képek alapján.) 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a pol-

gárosult angol nemesség és a francia nemesség ösz-

szehasonlítása.) 

 

Földrajz: földrajzi fel-

fedezések topográfiai 

vonatkozásai, a hol-

land mélyföld, a Nap-

rendszer. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Shakespeare, Mo-

lière. 

 

 

Képes történelem 

sorozat megfelelő 

kötete 

 

Játékfilm Luther-

ről DVD-n 

 

Játékfilm Erzsé-

bet királynőről 

DVD-n 

 

 

 



 

 

 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. 

század elején. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A tőkés gazdaság kibontakozása a Tudorok korában. 

 

Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kiala-

kulása. 
A hatalommegosztás formái, szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

 
A tudományos világkép átalakulása. 

 

– Információk önálló rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. a harmincéves háború okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztá-

sára, ellenérvek gyűjtése meghatározott álláspon-

tok cáfolására. (Pl. forradalom volt-e a XVII. szá-

zadi angliai átalakulás?) 
– A különbségek felismerése és a változások nyomon kö-

vetése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. az 

ipari termelési keretek – céh, kiadási, felvásárlási rend-

szer, manufaktúra – összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a XVI. 

századi világkereskedelem működése.) 
– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

az angol polgárháború szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak leolvasása térképekről. 

(Pl. a reformáció egyes irányzatainak a térhódítása.) 

 

 

Dráma és tánc: az an-

gol reneszánsz színház 

és dráma, 

a francia klasszicista 

színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra: a ba-

rokk stílus. 

 

Ének-zene: a barokk 

zene. 

 

Fizika: A földközép-

pontú és a napközép-

pontú világkép jellem-

zői. A Föld, a Nap-

rendszer és a Kozmosz 

fejlődéséről alkotott 

csillagászati elképze-

lések. 

Kepler törvényei, 

Newton. 

 

Filozófia: Descartes, 

Bacon, Locke. 

Ismeretterjesztő 

film a Versailles-i 

palotáról DVD-n 

 

Képek jelentős 

kora újkori sze-

mélyiségekről 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 



 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, keres-

kedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformá-

ció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) 

Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol 

polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a kora újkorban Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, kuruc mondák és történetek. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus 

Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A politikai, majd a későbbi vallási megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához, ezért lényeges felismerni a közösségi 

és egyéni érdek összehangolásának és a társadalmi összefogásnak a szükségességét külső támadás esetén. A hazai polgárság és parasztság 

művelődésében máig hatóan a reformáció a bibliafordítás és a magyar nyelvű hitélet, míg a katolikus vallás a megújulása révén jutott jelentős 

szerephez. Az uralkodói önkény nyomán létrejövő nemzeti összefogás mozgósító erejének és a kölcsönös engedményeken alapuló megálla-

podás hosszú távú jelentőségének értékelése a Rákóczi-szabadságharc kapcsán. A sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy ki-

váltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. A kiemel-

kedő történelmi személyek közösségformáló és társadalom-átalakító szerepének felismerése. A részekre szakadt ország helyzetének megér-

tése a két nagyhatalom ütközőzónájában, annak belátása, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. A másfél 

évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeinek átlátása. 

Követelmények Taneszközök 



 

 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási  

pontok 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szaktudományi munkákból (pl. Er-

dély aranykoráról). 

– Az internet kritikus felhasználása történelmi isme-

retek szerzésére. (Pl. a magyarországi oszmán – tö-

rök építészeti emlékekről.) 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A reformáció kul-

turális hatása; Páz-

mány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem, kuruc 

költészet, Mikes Kele-

men. 

 

 

CD török zenei 

felvétellel 

 

CD-rom, képek 

magyar várakról 

 

Történelmi tárgyú 

játék-filmek 

DVD-n 

 

 



 

 

 

 

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése Magyarországról. 

 

Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–

XVII. századi Magyarországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján.(Pl. Brodarics István és Szu-

lejmán a mohácsi csatáról.) 

– Feltevések megfogalmazása egyes történelmi jelensé-

gek hátteréről, feltételeiről, okairól. (Pl. Szapolyai ki-

rályságának szerepe az önálló Erdélyi Fejedelem-

ség későbbi létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

kép alapján váralaprajz elkészítése.) 

– Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe-

vétele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját 

álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. az or-

szág előtt 1526-ban álló alternatívák megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi témákról. (Pl. a török uralom 

hatása Magyarország fejlődésére címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az egyetemes és a magyar történelem eltérő időbeli 

ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a 

Rákóczi-szabadságharc és a spanyol örökösödési 

háború eseményei között.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. az ellenreformáció térnyeré-

sének nyomon követése.) 

 

Ének-zene: Szegényle-

gény katonaénekek (pl. 

Csínom Palkó). 

 

Földrajz: a természeti 

környezet változása a 

török korban. 

 

Matematika: képzelet-

ben történő mozgatás 

(pl. átdarabolás elkép-

zelése; testháló össze-

hajtásának, szétvágá-

soknak az elképzelése; 

testek különféle sík-

metszetének elképze-

lése). 

Feladatlap múze-

umlátogatáshoz 

 

Ismeretterjesztő 

film a török hó-

doltságról  DVD-

n 

 

Kuruc nóták zenei 

CD-n 

 

Képek a kora új-

kori Magyaror-

szág kultúrá-jának 

jelentős személyi-

ségei-ről 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 



 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, 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. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Ónod, Nagyszombat. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata, a kettős királyválasztás), 1541 (Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása), 1552 (Eger siker-

telen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború, a bécsi béke), 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 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari 

forradalom találmányai. 

További feltételek 
személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A felvilágosodás állította középpontba a világmindenség ésszel felfogható megértését, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, a folya-

matos haladás, fejlődés utópisztikus eszményét. Az alapvetőnek nevezett emberi jogok, amelyek mind a mai napig a nyugati demokráciák 

jogrendjének alapját jelentik. A korszak eszméi (egyenlőség, szabadság, testvériség) nem egyszer egymást kizáró módon valósulnak meg. A 

korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában a népboldogítás zsarnoki, terro-

risztikus eszközeinek alkalmazását is eredményezte. 

A tanuló belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának 

kiterjesztését eredményezte. Megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás egymást erősítve bontakozik ki. Felismeri, hogy 

az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával 

létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését eredmé-

nyezte. Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák –liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és 

átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. 



 

 

 

 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

A felvilágosult abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 
Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a 

tömegek bekerülése a politizálásba.) 

– Információk önálló rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom találmányai és jelentősé-

gük.) 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a felvilágosodás 

és a romantika, a fran-

cia Enciklopédia, 

Voltaire: Candide. 

 

Vizuális kultúra: klasz-

szicizmus és roman-

tika. 

 

Ének-zene: Marseilla-

ise. 

 

Képek a felvilágo-

sodás korának ki-

emelkedő szemé-

lyiségeiről 

 

A francia forrada-

lom vezetőinek 

arcképei, forra-

dalmi jelképek ké-

peken. 

 

 



 

 

 

 

A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rend-

szere. 

 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 
A XIX. század eszméi. 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-törté-

nelmi jelenségek okairól. (Pl. a forradalmi terror és 

szükségessége.) 

– Történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselkedésük mozgatórugóiról. (Pl. 

Robespierre, Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi források elemzése, összefüg-

gések felderítése. (Pl. a Függetlenségi nyilatkozat 

elemzése és a felvilágosodás hatásának kimuta-

tása.) 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a hata-

lommegosztás elvének ábrája.) 
– Beszámoló, kiselőadás tartása népszerű tudomá-

nyos irodalomból, (Pl. a szabadkőművesség témá-

jában.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

a francia forradalom korszakai.) 

– Események, történetek dramatikus megjelenítése. 

(Pl. XVI. Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, filozófiai kérdésekről (Pl. a 

„Mi viszi előre a világot? Forradalom vagy szerves 

fejlődés” témájában.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Események időrendbe állítása. (Pl. a 1848-as forra-

dalmak.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. Lengyelország felosztása.) 

Fizika: hőerőgépek, a 

teljesítmény mérték-

egysége (watt). 

 

Erkölcstan; etika: 

Állampolgárság és 

nemzeti érzés. A sza-

badság rendje: jogok 

és kötelességek. Ma-

gánérdek és közjó. 

Részvétel a közélet-

ben. A társadalmi 

igazságosság kér-

dése. 
 

Földrajz: urbanizációs 

folyamatok és hatá-

saik. 

 

Filozófia: a felvilágo-

sodás filozófusai (pl. 

Diderot, Voltaire, 

Rousseau), a német 

idealizmus (pl. Kant, 

Hegel), Marx. 

 

Játékfilm a francia 

forradalom korá-

ról DVD-n 

 

A Marseillaise ze-

nei CD-n 

 

Szerepkártyák a 

szerepjátékhoz 

 

Játékfilm Napóle-

onról DVD-n 

 

Játékfilm (Di-

ckens-regényfel-

dolgozás) DVD-n 

 

Makettek, model-

lek, animációk az 

ipari forradalom 

találmányairól 

 

Fogalomtár 

 

 



 

 

 

 

  Biológia-egészségtan: 

védőoltások (az immu-

nológia tudományának 

kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a mo-

dern nyilvánosság ki-

alakulása. 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

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

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, 

felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, liberalizmus, konzervativiz-

mus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, II. (Nagy) Katalin, Washington, XVI. Lajos, Danton, 

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

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 (forradal-

mak Európában). 

 

Tematikai egység 
Az újjáépítés kora Magyarországon Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzetiségi viszonyok. 

További feltételek 
személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

tárgyi: interaktív tábla, DVD-lejátszó, CD lejátszó 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A hosszú, békés időszak, az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével, gazdasági, 

kereskedelmi, kulturális fejlődést és egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alap-

jául szolgált. A modernizációs kényszer nyomán – a népboldogítás zsarnoki eszközeinek alkalmazása révén is – alakul ki közéletünkben a 

ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. 

A tanulók felismerik, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés 

építőmunkára, amely kedvezően érintette a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentette a hazai ipari termelés kibonta-

kozásának. Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lénye-

gét, és reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. Az önkormányzatiság (vármegyerendszer) szerepének megértése a 

függetlenség bizonyos elemeinek a megőrzésében. Tudja, hogy a korszakban jelentősen megváltozott Magyarország etnikai képe, és hogy 

ennek napjainkig ható következményei lettek. 



 

 

 

 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Népesség és környezet: demográfiai változások, az etnikai ará-

nyok átalakulása. 

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

 

A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Biro-

dalomban.  

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. a korszakra vonatkozó 

demográfiai adatok elemzése, értékelése.) 

 

 

Földrajz: Magyaror-

szág természeti 

adottságai. 
 

 

Zenei CD a ma-

gyarországi nem-

zetiségek jel-

lemző zenéivel 

 



 

 

 

 

A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 

 

Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. század-

ban. 

 

A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

– A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. a 

felvilágosodás fogalmainak azonosítása a korszak 

uralkodói intézkedéseiben.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Martinovics Ignác perújrafelvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása a történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. II. József politikai életpályájának elem-

zése.) 

 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló készí-

tése. (Pl. nemzetiségek Magyarországon.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

jobbágyterheket szemléltető ábra készítése.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Magyarország etnikai összetételé-

nek, elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző infor-

mációforrások alapján. (Pl. a népességmozgások 

irányainak megjelenítése.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Nyelvújítás: Ka-

zinczy Ferenc. 

A magyar felvilágoso-

dás irodalma: Besse-

nyei György, Csoko-

nai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: a barokk 

zene (pl. J. S. Bach, 

Händel), a klasszikus 

zene (pl. Haydn). 

 

Vizuális kultúra: ba-

rokk stílusú kastélyok, 

templomok, illuzio-

nisztikus freskók, fo-

gadalmi szobrok és 

táblaképek Magyaror-

szágon. 

 

Informatika: könyvtár-

típusok, könyvtártörté-

net. 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső tábla, alsó tábla, kettős vámrendszer,úrbéri rendelet, Ratio 

Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

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 
Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus (1-2 múzeumi foglalkozáshoz) 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Ezek 

nyomán megfogalmazódik a jobbágyi és rendi viszonyok meghaladásának, az érdekegyeztetés, a közteherviselés, valamint a nemzeti nyelv és 

kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. E célok megvalósítása 

állítja középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a közösség hosszú távú érde-

keit szolgáló reformprogramok mellé állítják a közvéleményt. A közös cél eredményezi a forradalom és szabadságharc idején létrejövő nemzeti 

egységet és összefogást, amely számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két nagyhatalom külső katonai agressziója 

képes leverni. 

Megérti a tanuló, hogy a fejlődésben – Nyugat-Európa mintaadó államaihoz képest – lemaradt magyar társadalmat és gazdaságot célzó, re-

formkori modernizációs szándékok elvezettek a polgári Magyarország megteremtéséhez. A reformkorban megjelenő magyar polgári nemzet-

eszme és jelentőségének megismerése. Belátja, hogy a reformkor jelentős személyiségei irányt szabtak a történelmi eseményeknek. A magyar 

és az egyetemes történelem összefüggéseinek átlátása. Március 15. eseményeinek megismerése nemzeti ünnepünk méltó megünneplése céljá-

ból. A reformkor nagy alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Az átalakuló társadalom és gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

 

A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 
 

A reformmozgalom kibontakozása. 

 
A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 

 

A reformkori művelődés, kultúra. 

 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 
Békék, háború, hadviselés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek meg-

figyelése, következtetések levonása. (Pl. a nemesi élet-

szemlélet megismerése Pulszky Ferenc műve alapján.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. Petőfi 

Sándor halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, felte-

vések megfogalmazása viselkedésük mozgatórugóiról. (Pl. 

Széchenyi István, Görgey Artúr.) 

– Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizs-

gálata a történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. Né-

meth László Az áruló című történeti drámája.) 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: A felvi-

lágosodás és a re-

formkor irodalma. 

Nemzeti dráma, 

nemzeti színját-

szás kezdetei. 
 

Dráma és tánc: a 

XIX. századi ma-

gyar színház és 

dráma néhány al-

kotása: Katona 

József: Bánk 

bán, Vörösmarty 

Mihály: Csongor 

és Tünde. 

 
 

Játékfilm 

Széchenyiről 

DVD-n 

 

Ismeretter-jesztő 

film a reformkor-

ról DVD-n 

 

Szerepkártyák 

szerepjátékhoz 

 

Képek a nemzeti-

ségek viseleteiről 

 

Múzeumi feladat-

lap 

 

Képek tablókészí-

téshez 

 



 

 

 

 

 Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi források elemzése, összefüg-

gések felderítése. (Pl. Széchenyi programja a Stá-

dium 12 pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a re-

formkori rendi országgyűlés felépítése és a tör-

vényhozás menete.) 
– Események, történetek, jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Széchenyi és Kossuth vitája.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. az 1848-as forradal-

mak kölcsönhatásai.) 

– Események időrendbe állítása. (Pl. a pesti forrada-

lom eseményei.) 

Vizuális kultúra: 

klasszicizmus és ro-

mantika. 

 

Ének-zene: Himnusz, 

Szózat, Erkel Ferenc: 

Hunyadi László – a 

nemzeti opera szüle-

tése, Liszt Ferenc. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág természeti adott-

ságai, folyamszabályo-

zás. 

A szabadságharc 

dalai zenei CD-n 

 

Játékfilm a sza-

badságharc vere-

ségéről DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, államnyelv, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, köz-

teherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, népképviselet, cenzusos választójog, 

jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, 

Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 10. évfolyam végén 

 

A  koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező megismerésével, az egyetemes emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez 

való tartozás fontosságának felismerése, elfogadása. 

A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és háttérben meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai aspektusainak azo-

nosítása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési jellemzőinek felismerése.  

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, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. 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 koraújkori 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, atlaszok-

ból/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/következtetések levonására. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni 

tételmondatok meghatározásával, szövegek tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétege-

inek 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 törté-

nelmi 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 jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskom-

petenciákat 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 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 rendszerváltás/rendszerváltozás, a demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez 

és az atlanti szövetséghez), nem elhallgatva, de nem is túlhangsúlyozva történelmünk árnyoldalait sem. 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 állás-

foglalásban 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 a történelmi háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szük-

séges, 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 köz-

vetlen módon járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia fejlesztéséhez. 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 or-

szággyűlési 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam  

 

Tematikai egység 
A nemzetállamok és a birodalmi politika kora Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafel-

osztásáért, élet a gyarmatokon. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus (1-2 múzeumi foglalkozáshoz) 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom termékeinek piacigénye együttesen segítik elő a nemzetállamok létrejöttét, mely állami 

keretként hatékonyan képes egy nép érdekeit megjeleníteni, megvédeni. A különböző nemzetállamok megteremtésének igénye, a tőkés ter-

melés állandó bővítésének kényszere magában hordozza a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új 

szakaszának megjelenését eredményezi. A modern polgári államszervezet új funkciói kiterjednek az oktatásra, az egészségügyre és a szoci-

álpolitikára, azaz számos, a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

A tanuló felismeri, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal (környezet-

károsítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) járnak. A XIX. század első felében kialakult új eszmék hatására jelentősen átalakult a 

világ fejlődése a század második felében. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek 

el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németor-

szág, a balkáni államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban. 

 

Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, 

életmód, épített és természetes környezet). 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 

A modern polgári állam jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

 

Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felé-

ben: gyarmati függés, a birodalmak versenye a világ újrafelosz-

tásáért. 

Függetlenség, alávetettség, kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. az egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

– Önálló információgyűjtés különböző médiumokból. 

(Pl. az ipari forradalom második szakaszának talál-

mányai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felismerése és a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. 

szövetségi rendszerek.) 

– Híres emberek, történelmi személyek jellemzése, fel-

tevések megfogalmazása a történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

(Pl. Bismarck politikai pályája.) 

– Önálló vélemény megfogalmazása történelmi ese-

ményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. (Pl. a gyarmatosítás ideológiája.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a környezetre és az élet-

módra.) 

 

 

Földrajz: kontinensek 

földrajza, Európa or-

szágai, Balkán, a vá-

rosfejlődés szakaszai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Stendhal, Balzac, 

Victor Hugo, Puskin, 

Zola, Dosztojevszkij, 

Verlaine, Rimbaud, 

Baudelaire, Keats. 

 

Vizuális kultúra: ek-

lektika, szecesszió és 

az izmusok meghatá-

rozó alkotói és művei. 

 

Ének-zene: Verdi, Puc-

cini, Wagner, 

Debussy. 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák vitá-

hoz 

 

Ismeretterjesztő 

film az ipari forra-

dalomról DVD-n 

 

Játékfilm DVD-n 

az amerikai pol-

gárháború koráról 

 

Képes történelem 

sorozat kötete 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 



 

 

 

 

 – Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe vé-

tele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját állás-

pont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. rabszolga-

kérdés, női emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Történelmi időszakok összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága szempontjából. (Pl. gyar-

matbirodalmak kiterjedése a XIX. század elején és 

végén.) 

– Események, jelenségek, tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az olasz és a német egység meg-

valósulásának fő lépései.) 

Fizika: tudósok, felta-

lálók: Faraday, Helm-

holz. 

 

Kémia: Meyer, Men-

gyelejev, Curie házas-

pár. 

 

Biológia-egészségtan: 

Pasteur, Darwin: evo-

lúcióelmélet. 

 

Testnevelés és sport: 

újkori olimpiák. 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás, vallásüldözés. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, városiasodás, emancipáció, szakszervezet, keresztényszocializ-

mus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 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 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadí-

tás) az új hatalomnak is szüksége van saját helyzete stabilizálásához. A kompromisszumos megoldás a maga előnyei mellett óhatatlanul 

önbecsapásként is működhet, ha az engedmények helyett a felek a teljes győzelmet hirdetik. z 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. 

A tanuló megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor erőviszonyainak. A kiegyezés hosszú távú hatásának 

érzékelése Magyarország fejlődésére. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az 

elit- és a tömegkultúra között. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává 

alakult. 

Követelmények Taneszközök 



 

 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási  

pontok 



 

 

 

 

Önkényuralom Magyarországon. 

 

A kiegyezés létrejötte és tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. 

 
Társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korá-

ban. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 
 

A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a dualizmus korában. 

 
Életmód a századfordulón. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, sta-

tisztikai táblázatokból. (Pl. a dualizmuskori gyár-

ipar.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. a ti-

szaeszlári vérvád.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. az aradi vértanúk búcsúlevelei alap-

ján.) 

– Különböző történelmi elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján. (Pl. a kiegyezés mérlege Eöt-

vös József és Kossuth Lajos írásai alapján.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a dualizmus 

pártviszonyai.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

a dualista állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartása történelmi forrásszö-

vegek alapján. (Pl. dualizmuskori színházkultúra.) 

– Események, történetek, jelenségek mozgásos, tán-

cos, dramatikus megjelenítése. (Pl. jelenetek egy 

pesti kávéház mindennapjaiból.) 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Arany János: A 

walesi bárdok, a szá-

zadforduló irodalmi 

élete (pl. a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: a sze-

cesszió és eklektika 

jellemzői. 

 

Ének-zene: Liszt Fe-

renc, az operett szüle-

tése, Bartók Béla, Ko-

dály Zoltán. 

 

Földrajz: folyamsza-

bályozás, természetká-

rosítás, árvizek kiváltó 

okai. 

 

Fizika: az elektrifiká-

ció, a transzformátor, a 

villamos mozdony, a 

karburátor. 

 

Képek a korabeli 

Budapestről 

 

Ismeretterjesztő 

film DVD-n Bu-

dapestfejlődé-sé-

ről 

 

Képek tablókészí-

téshez 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 



 

 

 

 

 Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. a kiegyezés létrejöt-

tét elősegítő külpolitikai tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. a magyarországi vasútháló-

zat fejlődése.) 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai rész-

vétel – Hajós Alfréd, 

magyar sikersportágak 

(pl. úszás, vívás). 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, 

nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, 

zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó 

Kálmán, Puskás Tivadar. 

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 megkoro-

názása), 1868 (a nemzetiségi 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 
Az első világháború és következményei Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A 

dualista monarchia válsága. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési 

verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 

harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. A későbbi győztesek olyan – sok tekintetben 

irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatválla-

lás értelmét, ugyanakkor magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

A tanuló megérti az első világháború kirobbanásához vezető okokat, és látja azok komplex jellegét. Felismeri a háború sajátos, az emberi 

történelemben ez idáig nem létező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális hatásaival. Reálisan értékeli 

a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös tekin-

tettel a kelet-közép-európai régióra. Ismeri és érti a trianoni országvesztés lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. Különbséget tesz 

nemzeti önvédelem és önfeladás között, ismeri a politikai kalandorság jellemzőt és következményeit. Érti az oroszországi események társa-

dalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem további alakulására gyakorolt hatásait. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első világháborúban. 

 

A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra 

kiépülése Szovjet-Oroszországban. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. haditudósítások, plakátok.) 

 Információk gyűjtése múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 

 

Földrajz: Európa dom-

borzata és vízrajza. 

 

Képes történelem 

sorozat megfelelő 

kötete 

 

Képek a tablóké-

szítéshez 

 

 

 



 

 

 

 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Oszt-

rák-Magyar Monarchia felbomlása, Az őszirózsás forradalom, a 

tanácsköztársaság. 

 

Az első világháborút lezáró békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

 

Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa. 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, képek, plakátok, karikatúrák 

vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából. 

(Pl. Ferenc József korának plakátjai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése. 

(Pl. hadicélok, haditervek – békecélok, békeelvek, és 

ezek megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-társadalmi témákról (Pl. a tri-

anoni békediktátum hatásai.) 

 Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek tisztázása. (Pl. Ma-

gyarország részvétele a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus megjelenítése. (Pl. a magyar 

delegáció részvétele a béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a háború kiemel-

kedő eseményeinek időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai ada-

tainak elhelyezése vaktérképen. (Pl. a békeszerződé-

sek területi vonatkozásai.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Móricz Zsig-

mond: Barbárok, Ady 

Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

Kémia: hadászatban 

hasznosítható vegyi 

anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: tömeg-

kommunikáció, médi-

umok hatása a minden-

napi életre. 

Katona 

nóták hangfel- 

vételen 

 

Dokumentum-

film az első világ-

háborúról DVD-n 

 

Dokumentum 

film Trianonról és 

következmé-nyei-

ről DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nem-

zetiség, 

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. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, el-

lenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Somme, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, balti államok, Lengyelország, tri-

anoni 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. (Károlyi Mihály kinevezése miniszterelnökké, az őszirózsás forradalom), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a béke-

konferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni béke 

aláírása). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Európa és a világ a két világháború között Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az USA centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák 

kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. A politikai jogok kiterjesztése több országban a szociális 

demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. E 

rendszerekben faji vagy osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeznek meg, telepítenek ki, vagy 

likvidálnak, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek korlátozzák szabadságjogait.  

A tanuló érti, hogy az USA-ban az 1920-as évek nagy gazdasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedése), 

amelyet az évtized végi nagy válság követ. Felismeri, hogy a háborús pusztítás, vereség és gazdasági válságok egyik következménye a szél-

sőségek térnyerése. A diktatúrák működési mechanizmusának megismerése. Belátja, hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömeg-

kultúra végérvényes szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció felé. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a 

két világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és követ-

kezményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza a vál-

ságra: a New Deal. 

 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző statisztikai táblázatok-

ból, grafikonokból, diagramokból. (Pl. a német vá-

lasztások eredményei 1928–33 között; munkanélkü-

liség alakulása az Egyesült Államokban 1929–

1937.) 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a 

GULAG élete Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics 

egy napja című műve alapján.) 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az avantgárd (pl. 

Apollinaire), Borges, 

Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Or-

well, Szolzsenyicin. 

 

Vizuális kultúra: A 

technikai képalkotás: 

fényképezés, film je-

lentősége. 
 

Dokumentum-

film vagy játék-

film az olasz fa-

sizmusról és a ná-

cizmusról 

DVD-n 

 

Dokumentum-

film Szovjet-unió-

ról DVD-n 

 

Dokumentum- 

film a válságról 

DVD-n 

 

 

 



 

 

 

 

A nemzeti szocialista ideológia és a náci diktatúra jellem-

zői. 

 

Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a két világháború között. 
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-törté-

nelmi jelenségek okairól. (Pl. az antiszemitizmus 

okai.) 

– Különböző szövegek, hanganyagok stb. vizsgálata 

a hitelesség szempontjából. (Pl. különböző propa-

gandafilmek elemzése.) 

– Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Gandhi és a polgári engedetlenségi mozga-

lom.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a világ-

gazdasági válság jelenségei.) 
 

Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. Köztes-Európa nemzetiségi 

térképének összevetése az első világháború előtti és 

utáni államhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok összehasonlítása a változá-

sok mennyisége és gyorsasága szempontjából. (Pl. 

a hagyományos női szerep megváltozása fél évszá-

zad alatt.) 

Az avantgárd: Pi-

casso: Guernica. 
Fényképek értelme-

zése. 

 

Ének-zene: az avant-

gárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, penicillin – 

antibiotikumok, védő-

oltások. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A mé-

dia kifejező eszközei 

és ezek hatásmecha-

nizmusa.  
A korszak stílusirány-

zatai. 

 

Testnevelés és sport: 

olimpiatörténet – a 

berlini olimpia (1936). 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant,  

Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, Sztahanov-mozgalom, GULAG, személyi kultusz, koncepciós 

per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, 

antikomintern paktum, Anschluss, domínium, tekintélyelvű állam, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: 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, Antikomintern Paktum), 1938 (Ansch-

luss, a müncheni konferencia). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a két világháború között Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A trianoni országvesztés társadalmi, szellemi és gazdasági rövidtávú hatásainak és hosszú távú következményeinek nemzeti tragédiaként 

való tudatosítása. A határok által elszakított területeken a kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése, segítésének tu-

datosítása. A reménytelen bel- és külpolitikai helyzetből való kilábalás eredményeinek felismerése, a szellemi honvédelem és nemzetépítés 

szükségességének elfogadása, valamint a területi revíziós igények szükségességének etnikai indoklása a korszakra vonatkozóan. Szélsősé-

gektől mentes értékelés az adott történelmi időszakról, eseményeiről és személyiségeiről.  

A tanuló érti, hogy a két világháború közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira való 

reflektálás volt. Megismeri a békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásait. Érti a kisebb-

ségi lét problémáit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és tudja azok mozgatórugóit. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A konszolidáció kezdete Magyarországon: Teleki Pál első 

miniszterelnöksége. 
Államformák, államszervezet. 

 

A bethleni konszolidáció folyamata, jellemzői és válsága. 

 

A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világhá-

ború között. 

 

A revízió lépései és politikai következményei Magyaror-

szágon. 

 
A belpolitikai élet radikalizálódása az 1930-as években. 

 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. magyar gazdaság a két 

világháború között.) 

 Különböző emberi magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, következtetések levonása. 

(Pl. az egyes társadalmi csoportok életkörülmé-

nyei.) 

 

 
Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása a történelmi sze-

mélyiségek cselekedeteinek mozgatórugóiról. 

(Pl. Horthy Miklós politikai életpályája.) 
 

Földrajz: Magyaror-

szág és Közép-Európa 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a Nyugat, mint fo-

lyóirat és mint mozga-

lom; József Attila; a 

népi írók; a határon túli 

irodalom. 

 

Dokumentum-fil-

mek DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 



 

 

 

 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború kö-

zött. 

Szegények és gazdagok világa. 
Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tömegkultúra és tömegsport. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

 Történelmi – társadalmi adatok, modellek és elbe-

szélések elemzése a bizonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. (Pl. a magyar külpoli-

tika mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, filmek vizsgálata a 

történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. a ko-

rabeli játékfilmekből kirajzolódó mindennapi 

élet és társadalomkép összevetése a történeti 

valósággal). 
 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló 

készítése. (Pl. a korszak helytörténeti vonatko-

zásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény érthető megfogalmazása. (Pl. az 

antiszemitizmus témában.) 
 

Tájékozódás térben és időben: 

 A világtörténet, az európai történelem, a ma-

gyar történelem eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a német befo-

lyás erősödése és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai 

helyének elhelyezése vaktérképen. (Pl. a reví-

ziós politika eredményei 1938–39.) 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: tömeg-

kommunikáció, médi-

umok hatása a minden-

napi életre, a magyar 

hangosfilmgyártás 

kezdetei. 

 

Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra: 

avantgárd – Kassák 

Lajos. 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, 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, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: konszolidáció, numerus clausus, földreform, népszövetségi kölcsön, pengő, zsidótörvény, revízió, irredentizmus, kultúrfölény, 

Magyar Nemzeti Bank, társadalombiztosítás, agrárolló, nyilas mozgalom, győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920-1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István miniszterelnök-

sége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő bevezetése), 1938. november 2. (az első bécsi döntés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A második világháború Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarorszá-

gon. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az újfajta hadviselés jellegzetességei és azok hatásainak felismerése. Nagyhatalmak titkos vagy nyílt megegyezésének elítélése hatalmi öve-

zetek létrehozásáról, kisebb államok felosztásáról, országhatárok erőszakos megváltoztatásáról vagy népcsoportok kitelepítéséről, kiirtásáról. 

A hátországot, civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőinek és a tömegpusztító hadászati eszközök használatának elítélése. 

A politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása, veszélyeinek azonosítása, a diszkrimináció 

elítélése, az ún. fajelmélet és szörnyű következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, megsemmisítés) elutasítása. 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatását. Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára 

és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, és 

hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája. Megismer olyan történelmi szituációkat, amelyek a háborús viszo-

nyok közötti népek, népcsoportok vagy személyek megmentését eredményezték. 



 

 

 

 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai ese-

ményei a Szovjetunió elleni német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború menetében. 

 

A szövetségesek együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fron-

ton. 

 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

 

A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Zsidóüldözés, a holokauszt Magyarországon. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szaktudományi munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból. (Pl. 

az első és második zsidótörvény.) 

– Emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigye-

lése, következtetések levonása. (Pl. kollaboránsok, 

ellenállók, embermentők a második világháború-

ban.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek jellemzése (Pl. Churchill, a brit el-

szántság jelképe.) 

– Értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisz-

tázása. (Pl. Göring-, Höss-idézetek alapján a náci 

gondolkodásról.) 
– Történelmi-társadalmi jelenségek értékelése a saját ér-

tékrend alapján. (Pl. holokauszt.) 

– Filmek a történelmi hitelességének vizsgálata. (Pl. A 

halál ötven órája [1965].) 

– Kérdések megfogalmazása a forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan. (Pl. Horthy Miklós emlékiratai kap-

csán.) 

 

 

Fizika: nukleáris ener-

gia, atombomba. 

 

Etika: az intolerancia, 

a gyűlölet, a kirekesz-

tés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Radnóti Miklós, 

Semprun: A nagy uta-

zás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

 

Vizuális kultúra: A 

technikai képalkotás: 

fényképezés, a film 

jelentősége. 
Fényképek értelme-

zése (pl. Capa: A nor-

mandiai partraszállás 

fényképei). 

Dokumentum-fil-

mek DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 



 

 

 

 

 Kommunikáció: 

Események dramatikus megjelenítése. (Pl. Chur-

chill és Sztálin vitája a második front megnyitásá-

nak helyszínéről.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása térképek-

ről. (Pl. a náci Németország és a Szovjetunió ter-

jeszkedése 1939–1941.) 

– Kronológiai adatok rendezése. 

  

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, 

totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapoli-

tika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Churchill, 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, 

Voronyezs, Don-kanyar. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyel-

országot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott 

ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér Sztálingrád ostroma, 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 Hiro-

sima 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 Magyarorszá-

got), 1944. október 15. (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 Ma-

gyarországon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén 

 

Az újkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nem-

zeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések felismerése és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kire-

kesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

Az újkorban 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 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 1849 szabadságharc leverésétől a kiegyezésen át a trianoni országvesztésig, illetve a második világháborús 

pusztítást. Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb 

kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az újkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben 

és időben eltérő történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 



 

 

 

 

Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa társadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, 

politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá az ebből 

fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és 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 működési nehézségeit és a 

jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket felismerni és azokat elemezni. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudo-

mányi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás önálló jegyzetelése szintjére. Legyen képes 

az internetet 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, hanganya-

gok, 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 vé-

telére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társa-

dalmi 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, ennek kapcsán kérdéseket világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző 

időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve 

a szolidaritás fontossága mellett. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam  

 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok 

helyzete a két világháború között. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 



 

 

 

 

Tárgyi: interaktív tábla, földgömb 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A nukleárisfegyverkezési verseny, a helyi háborús konfliktusok és a szovjetek térnyerésének jellemzői beazonosítása, elítélése. A gyarmati 

függési viszonyok átalakulása, az európai kettéosztottság emberi, társadalmi, gazdasági következményeinek beazonosítása. A diktatórikus 

rendszerek szabadságot korlátozó és versenyképtelen vonásainak felismerése, elítélése. A demokrácia, mint a közös döntés intézményrend-

szerének 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. Ismeri az egykori 

gyarmati lét hatását a függetlenné vált államok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott 

Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 

 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új vi-

lággazdasági rendszer kialakulása. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik vi-

lág”. 

 

A közel-keleti konfliktusok. Az arab világ átalakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, vizuá-

lis rendezők készítése. (Pl. a két szuperhatalom jel-

lemzőinek összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása új feladathelyzetek-

ben. (Pl. Kelet-Közép- Európa országainak 

szovjetizálása.) 

 
Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a két szu-

perhatalom katonai kiadásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény megfogalmazása. (Pl. az iszlám 

fundamentalizmus okai, hatásai.) 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Orwell, Szolzse-

nyicin, Hrabal, Camus, 

Garcia Marquez. 

 

Kémia: hidrogén-

bomba, nukleáris fegy-

verek. 

 

Vizuális kultúra: a 

posztmodern, interme-

diális művészet. 

 

Dokumentum 

filmek a korszak-

ról DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 Tájékozódás térben és időben: 

 Múltban élt emberek életének összehasonlítása a je-

lennel. (Pl. Közép-Európa államai a szocializmus 

időszakában és napjainkban.) 

 Tanult helyek megkeresése a térképen. (Pl. a két 

tömb meghatározó államai.) 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, vallás, vallásüldözés. 

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. 

Személyek: Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Brezsnyev, Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a Kominform állásfoglalása, a párizsi béke, India függetlensége), 1948 („a 

fordulat éve”, Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1956 

(az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a Római Szerződések), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai 

rakétaválság), 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”). 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Magyarország részvétele a második világháborúban. A háború vége és az ország szovjet megszállása. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus múzeum látogatás alkalmával 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakításának, a kommunista diktatúrának elítélése. Az 1956-ban idegen elnyomás és zsar-

nokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságának, feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének értékelése, a hazafiságra ne-

velés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. A szabadságharc hősei és áldozatai sorsának átélése, a szolidaritás érzésének felkeltése. 

Annak felismerése, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi demokratikus rendünk talpköve. A szovjet megszállás és az ebből 

fakadó korlátozott állami szuverenitás következményeinek azonosítása. A totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneinek megisme-

rése, elítélése. 

A tanuló megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai vi-

szonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz 

történelmi helyzetben az egyes emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja. Október 23-i nemzeti ünne-

pünk eseményeinek megismerése a méltó megünneplés céljából. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Az ország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítésének 

folyamata, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, köz- és 

magánéleti, valamint kulturális és gazdasági jellegzetességek. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, jellem-

zői, szereplői. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből és meg-

figyeléséből. (Pl. az 1956-os események résztvevői-

nek visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhasználása új helyzetekben. (Pl. Ma-

gyarország szovjetizálása.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Tóth Ilona ügye.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltételezések megfogalmazása híres emberek visel-

kedésének mozgatórugóiról. (Pl. Nagy Imre/Kádár 

János 1956-os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések mellett és ellen, az érvek kri-

tikai értékelése. (Pl. koncepciós perek.) 

 Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésréte-

geinek feltárása. (Pl. a Rákosi-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történelmi témáról. (Pl. a Nyu-

gat magatartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. az 1945. 

és 1947. évi választások eredményei.) 
 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Illyés Gyula: Egy 

mondat a zsarnokság-

ról. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Doku-

mentumfilmek, hír-

adók elemzése. 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, ma-

gyar részvétel és sike-

rek a korszak olimpi-

áin. 

Feladatlap a mú-

zeumi órához 

 

Dokumentum-fil-

mek és játék-fil-

mek 1956-ról 

 

Képek tabló ké-

szítéséhez 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 



 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata 

Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), kulák, beszolgáltatás, földosztás, internálás, 

osztályharc, ÁVH, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly Anna, Esterházy János, Rákosi Mátyás, Márton Áron, Kádár 

János, Nagy Imre, Rajk László, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság, Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros). 

Kronológia: 1947. február 10. (a párizsi béke), 1948 (a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete), 

1949 (az új alkotmány, a Rajk-per) 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956 (Rajk László és társainak újratemetése), 1956. októ-

ber 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. (általános szovjet támadás indul Magyar-

ország ellen). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 

hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A két világrendszer harcának, versengésének fontosabb állomásainak beazonosítása, a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fej-

lődésképtelenségének felismertetése. A modern technológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiájának és a kommunikációs 

rendszerek szerepének azonosítása a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Érti a tanuló a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit. Átlátja és képes saját szavaival megfogalmazni, hogy melyek 

voltak a leglényegesebb különbségek a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a társadalom és az 

életmód terén. Érti, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend megszűnéséhez. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés 

formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – dikta-

túra és hiánygazdaság keleten. 
 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kultu-

rális szokások (divat, zene) változásai a korszakban. 

 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a 

Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek megfigyelése. (Pl. 

mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

az SZKP XX. kongresszusa.) 
 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi személyiségek cselekedete-

inek mozgatórugóiról. (Pl. szovjet és amerikai po-

litikusok szerepe a korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. A mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, elját-

szása a különböző szereplők nézőpontjából. (Pl. 

a hippi-mozgalom.) 
 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk elemzése. (Pl. szovjet 

és amerikai karikatúrák elemzése.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a hidegháború, 

enyhülés, kis hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok készítése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: tömeg-

kommunikáció, a mé-

dia és a mindennapi 

élet. 

 

Informatika: Neumann 

János és a modern szá-

mítógépek. Az inter-

net. 

 

Biológia-egészségtan: 

a DNS és a géntechno-

lógia. 

 

Fizika: az űrkutatás. 

 

Ének-zene: A beat és a 

rock. Szórakoztató ze-

nei műfajok. 

Játékfilm és doku-

mentum-film a vi-

etnami háborúról 

DVD-n 

 

Zenei CD a 60-

70-es évek popze-

nei felvételeivel 

 

Dokumentum-

film a közép-ke-

let-európai rend-

szerváltásról 

DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közös-

ség (Közös Piac), Európai Unió, berlini fal, szociális piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, enyhülési politika, olajválság, iszlám funda-

mentalizmus. 

Személyek: Brezsnyev, Willy Brandt, Reagan, Thatcher, Gorbacsov,  

G. Bush, Kohl, II. János Pál. 

Topográfia: 

1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína), 1975 (a Helsinki Értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebon-

tása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A Kádár-korszak jellemzői Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 
A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A 

határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az 1956-ot követő kegyetlen megtorlás adatainak megismerése, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőinek felismertetése, 

elitélése. A totális diktatúrát elfedni szándékozó demokratikusnak látszó „kellékek” beazonosítása, a rendszer lényegi reformálhatatlanságá-

nak felismerése. A hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisszum jellemzőinek, eredményének és kártékonyságának tudatosítása, 

értékelése. A rendszer bukása okainak, körülményeinek sokoldalú elemzése. 

A Kádár-rendszer jellegének és mozgásterének megismerése. A szocialista időszak Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt 

hatásainak átlátása. Megérti a tanuló, hogy Kádár János személyisége és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt.  

Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlan-

ságát. A békés rendszerváltás menetének ismerete, jelentőségének és árnyoldalainak tudatosulása. 

Követelmények Taneszközök 



 

 

 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok a Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet a Kádár-

korszakban. 

 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellen-

zéki mozgalmak. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. a földterületük nagyságának változása 

1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos forrásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.)  

 Emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigye-

lése, következtetések levonása. (Pl. a Kádár-kor-

szak besúgói; ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-törté-

nelmi jelenségek hátteréről. (Pl. a magyar társadalom 

megbékélése a kádári hatalommal.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Németh László, 

Nagy László, Sütő 

András, Weöres Sán-

dor, Ottlik Géza, Ör-

kény István. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: doku-

mentumfilmek, hír-

adók elemzése; stílus-

irányzatok: budapesti 

iskola. 

Dokumentum- és 

játékfilm a Kádár-

korszakról DVD-

n, 

 

Dokumentum-

film a rendszer-

váltásról DVD-n 

 

A magyar pop-

zene CD-n 

 

 



 

 

 

 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és 

vesztesek. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú vi-

lág időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli magyarság helyzete a kétpólusú világ időszaká-

ban. 

 Tételmondat meghatározása, szövegtömörítés. (Pl. 

a rendszerváltó pártok programjai.) 

 Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésréte-

geinek feltárása. (Pl. a Kádár-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a parla-

menti patkó az 1990-es választás után.) 
– Beszámoló, kiselőadás tartása (Pl. ifjúsági szubkul-

túrák a Kádár-korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. összehasonlító kronoló-

giai táblázat készítése.) 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, ma-

gyar részvétel és sike-

rek a korszak olimpi-

áin. 

Fogalom ár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, KISZ, 

ellenzéki mozgalmak, szamizdat, lakiteleki találkozó, Ellenzéki Kerekasztal, reformszocializmus, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, 

KDMP, MSZP, többpártrendszer, pluralizmus, jogállam, Nemzeti Kerekasztal. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Aczél György, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, Göncz Árpád. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (a kádári konszolidáció lezárulta), 1968 (az új gazdasági mechanizmus érvénybe lépése), 

1989. június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1990 (szabad ország-

gyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tematikai egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, 

migráció, klímaváltozás. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla, földgömb 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozása, megítélése. Fő morális 

célok (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség) esetenkénti ellentmondásainak a felismerése. A demokratikus értékek ismeretében a 

történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt megítélése. 

A tanulók megismerik a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Kialakul bennük a kör-

nyezettudatos magatartás, értik a felelős állampolgári magatartás lényegét és az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismerik a 

társadalom egészének érdekeit. Tisztában vannak az EU szerepével, és reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről és lehetőségeiről 

az integráción belül. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális 

világgazdaság új kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák kö-

zötti ellentétek kiéleződése. 
 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

 

Az Európai Unió intézményei, működése és jelenlegi problémái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. atomfegyverrel rendelkező or-

szágok az ezredforduló után.) 

 Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) 

készítése. (Pl. a mai hatalmi viszonyokat bemu-

tató ábra.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, elbeszélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjá-

ból. (Pl. globális világ fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felvető helyzetek felisme-

rése, bemutatása. (Pl. klónozás) 

 
Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan gyűjtött képekből. (Pl. 

globális környezeti problémák.) 

 Beszélgetés (vita) társadalmi, történelmi témák-

ról. (Pl. Brazília, Oroszország, India, Kína) 

megnövekedett szerepe.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai történelem, a magyar törté-

nelem eltérő időbeli ritmusának és kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. centrumok és perifériák napjainkban.) 

Földrajz: az EU kiala-

kulása, jellemzői, tag-

államai; globális világ-

gazdaság napjainkban, 

globális környezeti 

problémák; népesség, 

népesedés, urbanizá-

ció; fejlődő és fejlett 

országok gazdaságá-

nak jellemzői; Kína. 

 

Informatika: Informá-

ciók gyűjtése az inter-

netről. Bemutatók, do-

kumentumok készí-

tése. 

Információs társada-

lom. 

Információkeresés, in-

formáció-felhasználás. 

 

Etika; filozófia: ko-

runk erkölcsi kihí-

vásai. 

Ismertetőfilm az 

EU-ról DVD-n 

 

Ismeretterjesztő 

film a környe-zet-

szennyezés-ről 

DVD-n 

 

Képek tabló ké-

szítéséhez 

 

Szerepkártyák 

szerepjátékhoz, 

vitához 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Ének-zene: világzene.  

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, 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, dikta-

túra, vallás, vallásüldözés. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: globalizáció, terrorizmus, adósságspirál, fogyasztói társadalom, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, 

környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, szegregáció, integráció. 

Személyek: 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 2001 (terrortámadás az USA ellen), 2004 (tíz új tagállam). 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 

rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A demokratikus rendszer megteremtésének ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül) az átalakulás je-

lentőségének értékelése, az ezt tagadó álláspontok kritikája. Annak belátása, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei egyaránt 

voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfelelően. A közösségi és egyéni érdekek ütközésének, kiegyenlítési törekvéseinek a 

felismerése a társadalomban. Magunk és mások kétféle mércével mérésének elutasítása.  

A tanulók tisztában vannak azzal, hogy melyek a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti 

legfontosabb különbségek. Reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción belül. Megértik a 

kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő magyar kisebbség szempontjából 

egyaránt. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

 

 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 

1990 után. 

 

Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata Fölzárkó-

zás, lemaradás. 

 

A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 

1990 után. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, 

regionális gazdasági különbségek. 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. Magyarország demo-

gráfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. kisebbségek ha-

táron innen és túl.) 

 Az internet felhasználása történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. Magyarország és az Európai 

Unió kapcsolata.) 
Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. 

(Pl. Magyarország államberendezkedésének vál-

tozásai a XX. század folyamán.) 
 

Informatika: informá-

ciókeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Matematika: diagra-

mok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés, 

statisztikai fogalmak 

ismerete. 

 
Etika; filozófia: ko-

runk erkölcsi kihívá-

sai. 

Ismeretterjesztő 

film a Magyaror-

szágon élő romák-

ról DVD-n 

 

 

Dokumentum-fil-

mek a határon túli 

magyar kisebbsé-

gek helyzetéről 

 

Ismertetőfilm a 

NATO-ról 

 

 

 



 

 

 

 

A társadalmi mobilitás problémái. A cigány (roma) társadalom 

története, helyzete és integrációjának folyamata. 

Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák, sze-

gények és gazdagok világa. 

 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy társadalmi, történelmi té-

máról. Saját vélemény megfogalmazása. (Pl. ci-

gányság romák integrációja.) 

 Események, történetek, jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. hajléktalansors, munkanél-

küliség, a mélyszegénység problémái.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

Az adott téma tanulmányozásához leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása különféle atlaszokból. (Pl. Magyar-

ország népesedési viszonyainak, az életkörülmények vál-

tozásainak bemutatása.) 

 Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, 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, dikta-

túra, 

vallás, vallásüldözés. 



 

 

 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, szegregáció, integráció. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1999 (Magyarország a NATO tagjává válik), 2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység 
Társadalmi ismeretek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és néhány gyakorlati módjának megismertetése. A 

kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 



 

 

 

 

Családformák a mai világban. 

 

Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. 

 

Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és jellemzése sze-

mélyes tapasztalatok és a médiából vett példák 

alapján. 
 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, valamint az európai 

identitás értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs kérdések, dilemmák és 

problémák megvitatása. 

– A többes identitás fogalmának és gyakorlati érvé-

nyesülésének megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi csoport életének bemutatása 

szóban vagy írásban. 

Földrajz: Magyaror-

szág régiói; demográ-

fiai mutatók; a magyar 

tájak kulturális, nép-

rajzi értékei. 

 

Etika: Társadalmi szo-

lidaritás. Többség és 

kisebbség. 

Dokumentum-fil-

mek a szubkultú-

rákrólDVD-n 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák vitá-

hoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

  



 

 

 

 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 
Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, többség, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolida-

ritás, önkéntesség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kap-

csolatos tapasztalatok. 

Tovább feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek megerősítése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi for-

mák azonosítása. 
A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 



 

 

 

 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

 

Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 

 

A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági vá-

lasztások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi országgyűlési választások model-

lezése.  

– A hazai helyhatósági választások működési mecha-

nizmusának modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok és kötelességek kölcsö-

nös viszonyrendszerének elemzése. 
– A felelősségteljes választói magatartás értelmezése. 

– A többes állampolgárság fogalmának értelmezése. 

Földrajz: az Európai 

Unió kialakulása és 

működésének jel-

lemzői. 
 

Etika: törvény és lelki-

ismeret. 

Az új Alaptörvény 

szövege 

 

Szerepkártyák 

szerepjátékhoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 
Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, poli-

tikai részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Pénzügyi és gazdasági kultúra Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, közgazdaságtan tanár vagy gazdasági szakember 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 



 

 

 

 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság kü-

lönböző szereplőivel. Az állam bevételei. Az állam stabilizációs, 

redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe 

a gazdaságpolitikai célok megvalósításában. 
 

A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénz-

ügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP 

megtermelésében. 

 

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. 

A vállalkozások és a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok szerepének megértése a mo-

dern nemzetgazdaságok működésében. 

– A vállalkozási formák különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése révén. 

– A banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajátos 

gazdasági szerepeinek azonosítása. 

– Néhány hazai vállalkozás és a vállalkozói életforma 

megismerése példákon keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle lehetőségeinek (tőzsde, ér-

tékpapírok, lízing) összehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás és az adózás közötti kap-

csolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozó írott, 

vagy audiovizuális médiaszövegek elemzése és fel-

dolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv készítése szituációs gyakorlat 

keretében. 

– Vita az adózási morállal kapcsolatos kérdésekről. 

Földrajz: a modern 

pénzügyi közvetítő-

rendszer a világgaz-

daságban (pénzügyi 

piacok, nemzetközi 

monetáris intézmé-

nyek, 
nemzetközi tőkeáram-

lás,  

környezeti problémák, 

fenntarthatóság és az 

állam). 

 

Etika: a felelősség új 

dimenziói a globalizá-

ció korában. 

Ismertetőfilmek 

és ismertető tab-

lók a különböző 

témákhoz 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák a vitá-

hoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

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, ér-

tékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, 

lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

  



 

 

 

 

Tematikai egység 
Munkavállalás Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával kapcsolatos mintáinak ismerete. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, jogi szakember 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

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. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 



 

 

 

 

A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások itt-

hon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beillesz-

kedés a munkahelyi közösségbe. 

 

Munkajogi alapok. 

 

Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (mun-

kaszerződés, bérszámítás, adózás, egészségbiztosítás és nyug-

díjbiztosítás, kollektív szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskere-

sési támogatás, visszatérés a foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci információk gyűjtése, a ma-

gyarországi és az uniós lehetőségek feltérképe-

zése (állások és elvárások). 
– Egy állás elnyeréséhez kapcsolódó lépések megis-

merése, tapasztalatok szerzése a dokumentumok 

kezelésével kapcsolatban (álláshirdetés, tájékozó-

dás, önéletrajz, motivációs levél, interjú, munka-

szerződés). 

– A munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egészség- 

és társadalombiztosítási teendők modellezése. 

– Saját bankszámla nyitásának, bankkártya kiváltásá-

nak és az internetes bankfiók használatának model-

lezése. 

– Tájékozódás a munkanélküliek ellátásáról, átkép-

zési és visszatérési lehetőségekről a területileg ille-

tékes hivatalokon keresztül. 

 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi közösségbe való beilleszkedés prob-

lémáinak modellezése szerepjáték keretében. 

– Az egyéni és a vállalati érdek ütközését megjelenítő 

viták szervezése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Tájékozódás lis-

taszerű, nem folyama-

tos szövegekben. Is-

merkedés az olyan, 

végrehajtásra szánt, 

aktusszerű szövegek-

kel, mint a számla, az 

önéletrajz, a szerződés 

és az adóbevallás. 

 

Informatika: Informá-

ciók gyűjtése az inter-

netről. Bemutatók, do-

kumentumok készí-

tése. 

Ismertetőfilmek a 

témákhoz 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák a vitá-

hoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, mun-

kajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, mun-

kanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 



 

 

 

 

Tematikai egység 
Rendszerező ismétlés Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizsgára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 12. évfolyam végén 

 

A  modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a 

nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális közösségek megerő-

södése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, megítélése. 

A  modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosítása, a hasonlóságok és különbségek árnyalt felismerése, 

több szempontú értékelése. 

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása a modernkori 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 XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelmet a második világháborús pusztításon át a kommunista diktatúra létrejöttéig, valamint az 1956-os forradalomtól a demokratikus 

jogállam megteremtéséig. 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 modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket 

találni a térben és időben eltérő történelmi események között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa társadalma és gazdasága (polgárosodás, iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, 

politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá az ebből 

fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és 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 működési nehézségeit és a 

jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, pl. betegségeket, elszegényesedést, munkanélküliséget, élelmiszerválságot, tömeges 

migrációt. 

Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb intézményeit, értse a választási rendszer mű-

ködését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, társadalomtudományi, filozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudo-

mányi munkákból, legyen képes ezek segítségével történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás önálló jegyzetelése szintjére. Legyen képes 

az internetet 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, hanganya-

gok, 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 vé-

telére, a meghatározott álláspontok cáfolására, a véleménykülönbségek tisztázására, valamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társa-

dalmi 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 tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző 

időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k 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. 
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közép szintű érettségire felkészítő 

 

 

 

 

CÉLOK: 



 

 

 

 

 A közép szintű érettségire felkészítő órák célja, hogy az érettségi előtti két évben segítse áttekinteni a diákjaink számára a 6, 5 vagy 4 év alatt feldolgozott 

tananyagot, immár célirányosan az érettségi követelményrendszer szerint. Itt van lehetőség a hiányosságok pótlására és a gyengébb képességű tanulók felzár-

kóztatására. Ezek az órák segíthetnek a két tanítási nyelvű diákjainknak abban, hogy sikeres magyar nyelvű érettségit tegyenek, ha az alapórán idegen nyelven 

tanulják is a történelem tantárgyat. 
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Évfolyam Óraszám Tananyag 

11. 2 Az ókor és kultúrája; A középkor; A középkori magyar állam         

megteremtése és virágkora; A kora újkor; Magyarország helye a 

Habsburg Birodalomban; Polgári átalakulás, a nemzetállamok és az 

imperializmus kora; A polgárosodás kezdetei  és kibontakozása    

Magyarországon 

Összes óraszám: 74  

 

 

 

 

TÉMAKÖRÖK 

ÓRASZÁM TÉMAKÖR Feldolgozandó tananyag 



 

 

 

 

8 Az ókor és kultúrája Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek 

azonosítása  

Az athéni demokrácia intézményei, működése  

A hódító háborúk társadalmi és politikai következmé-

nyei a köztársaság korában  

A görög hitvilág, művészet, tudományok  

A római építészet jelentős alkotásainak azonosítása, a 

római városépítés 

A kereszténység főbb tanításai 

A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás.        

 

12 óra A középkor A feudális gazdasági és társadalmi rend 

    kialakulása. A középkori uradalom jellemzői  

A mezőgazdasági technika fejlődésének jellemzői (X-

XII. század) 

Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben  

A középkori város, a középkori kereskedelem 

Az egyház szerepe a középkori művelődésben és min-

dennapokban 

A lovagi kultúra és értékrend a középkorban  

A romanika és a gótika főbb stílusjegyei 

A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői 



 

 

 

 

 Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai 

.Az oszmán hódítás iránya, főbb állomása a XIV-XV. 

században  

 

12 óra A középkori magyar   

állam megteremtése   

. A magyar nép vándorlása térkép alapján, a honfoglalás 

A honfoglaló magyarság társadalma, életmódja 

Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevé-

kenysége 

Az Aranybulla.  

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején 

Károly Róbert gazdasági reformjai  

A magyar városfejlődés korai szakasza 

Hunyadi János harcai a török ellen 

Hunyadi Mátyás uralkodói portréja 

Jelentős Árpád- és Anjou-kori művészeti emlékek felis-

merése 

 

10 óra 

 

A kora újkor A nagy földrajzi felfedezések. Az Európán kívüli civili-

zációk hatása és a gyarmatosítás 

A reformáció főbb irányzatai források alapján 

Az ellenreformáció  

A barokk 



 

 

 

 

Az abszolutizmus jellemzői 

Az angol abszolutizmus. Az angol alkotmányos monar-

chia 

A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában 

A felvilágosodás 

 A tudományos világkép átalakulása  

 

12 óra  

 

Magyarország a   

Habsburg Birodalomban 

A mohácsi vész  

Az ország három részre szakadása  

A várháborúk kora  

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete 

A Rákóczi-szabadságharc fordulópontjai 

A szatmári béke 

Demográfiai és etnikai változások a XVIII. században  

Mária Terézia reformjai     

II. József felvilágosult abszolutista reformjai 

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai 

 

10 óra A polgári átalakulás,   

a nemzetállamok   

és az imperializmus kora 

A francia forradalom (Az Emberi és Polgári Jogok Nyi-

latkozatának alapkérdései.)  

Az alkotmányos monarchia válsága és bukása 



 

 

 

 

A XIX. század eszméi  források alapján (eszmeáramla-

tok: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, 

szocializmus)  

A  legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (al-

kotmány, polgári alkotmányos rendszer, parlament, kép-

viseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás)  

Az ipari forradalom kibontakozása. Az első és a második 

ipari forradalom főbb területei és találmányai  

Az ipari forradalom társadalmi-gazdasági következmé-

nyei  

Az USA kialakulás és nagyhatalommá válása  

Németország nagyhatalommá válása.  

     A Balkáni konfliktus okai 

 

10 óra 

 

A polgárosodás kezdetei   

és kibontakozása   

Magyarországon   

A reformkor fő kérdései I. (Széchenyi)  

A reformkor fő kérdései I. (Kossuth)  

A korszak kulturális életének főbb jellemzői 

Az 1848-as pesti forradalom eseményei, az áprilisi tör-

vények 

A szabadságharc főbb hadjáratai, a Függetlenségi Nyi-

latkozat  

. A kiegyezéshez vezető út és a kiegyezés  

. A dualizmus kori magyar társadalom, gazdaság, élet-

mód 



 

 

 

 

Nemzetiségi kérdés a dualizmus kori Magyarországon  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12. ÉVFOLYAM 

 

 

Évfolyam Óraszám Tananyag 

12. 2 Egyetemes és magyar történelem 1914 – 1918, Az első vi-

lágháború végétől a második világháború végéig, Magyar-

ország története az első világháború végétől a második vi-

lágháború végéig, A 2. világháború, Egyetemes és magyar 

történelem 1945 – 1956, Egyetemes és magyar történelem 

1956- 

1990, A jelenkor problémái   

Összes óraszám 64  

 

 

 

 

Témakörök 

 

 

ÓRASZÁM TÉMAKÖR Feldolgozandó tananyag 

5 óra Egyetemes és magyar  

történelem 1914 - 1918 

 Szövetségi rendszerek, frontok 

 Az új típusú hadviselés jellemzői  



 

 

 

 

   A Párizs-környéki békék  

 A békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásai 

 

8 óra Az első világháború vé-

gétől a második világ-

háború kezdetéig 

 Gazdasági és politikai stabilizáció Európában  

  A modern életforma néhány jellegzetessége 

 A nők szerepének változása 

  A világgazdasági válság jelenségei, következményei 

 Németország – a nácizmus  

  A bolsevik hatalomátvétel 

 A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői 

 

10 óra Magyarország törté- 

nete az első világháború 

végétől a második vi-

lágháború végéig 

 Magyarország 1918/1919-ben, az OMM felbomlása 

  A trianoni béke és hatásai 

 Az ellenforradalmi rendszer megszilárdulása  

      A bethleni konszolidáció 

 Társadalmi rétegződés és életmód a 20-as, 30-as években 

  A magyar külpolitika céljai a két világháború között 

  Magyarország háborúba lépése és részvétele a harcokban 

  Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomát-

vétel 

 A Holokauszt Magyarországon 



 

 

 

 

 

4 óra A 2. világháború 

 

   A második világháború előzményei  

 A hadműveletek  

 Front és hátország. A hadviselés és a haditechnika új jel-

lemzői  

A világháború következményei (háborús veszteségek, ho-

locaust) 

8 óra  Egyetemes és magyar  

történelem 1945 - 1956 

Az ENSZ megalakulása, működése, a párizsi béke  

Nyugat-Európa és a „keleti blokk” 1945 – 1956  

Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (Korea, 

Szuez) 

A szovjet felszabadítás és megszállás 

A Rákosi – korszak, életmód és mindennapok 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc  

 

8 óra Egyetemes és magyar  

történelem 1956 – 1990 

A fegyverkezési verseny és a nemzetközi konfliktusok ( 

Kuba, arab-izraeli stb.) 

Közép- és Kelet-Európa átalakulása (a szovjet típusú dik-

tatúrák felbomlása, a térség demokratizálódási folyamata)  

Az 1956 utáni megtorlások és a konszolidáció Magyaror-

szágon  

A Kádár-korszak, életmód és mindennapok  



 

 

 

 

A határon túli magyarság helyzete az 1950-es, 60-as, 70-

es, 80-as években  

A rendszerváltozás folyamata Magyarországon  

 

10óra A jelenkor problémái   

(egyetemes –magyar)  

A mai magyar társada-

lom  

és életmód  

Alaptörvény 

A közép-európai régió sajátos problémái 

Az Európai Unió legfontosabb intézményei 

A fejlődő országok problémái 

A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatásai 

A tömegkultúra új jelenségei 

Az állampolgári jogok és kötelezettségek 

Nemzetiségek a mai magyar társadalomban 

A választási rendszer, és az önkormányzatok  

 

11 óra Év végi ismétlés Készülés az érettségire 

 Szóbeli és írásbeli feladatok 

  

Követelmények: 

 A felkészítő órákat sikeresen teljesítő tanulóink legyenek tisztába a közép szintű érettségi követelményrendszerével. A közép szintű érettségi követel-

ményében megadott témákból sikeresen oldjanak meg érettségi típusú feladatokat, és képesek legyenek 10-15 perces önálló feleletek előadására. 
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Emelt szintű érettségire felkészítő 

 

Heti 2 óra  

 

Az emelt történelem fakultáció mind a 11., mind pedig a 12. évfolyamon heti kettő órát jelent a történelem tanórákon kívül. 

Célok, feladatok: 

A fakultáció elsődleges célja, hogy sikeresen készítsen fel az emelt szintű érettségire. 

Történelem tantárgyból az emelt szintű érettségi nagyon sok felsőoktatási intézménybe segítheti elő a belépést. 

A két tanévre tervezett program ugyanolyan hangsúlyt helyez a korábban megszerzett ismeretek ismétlésére és szintetizálására, nagyobb összefüggésbe helye-

zésére, mint a történelem tanulásában nélkülözhetetlen általános és speciális képességek, jártasságok elmélyítésére (pl. forráselemzés, tájékozódás térben és 

időben, ok-okozati viszonyok feltárása, szaknyelv alkalmazása, problémaközpontú gondolkodás). 

A két tanév tananyaga lineáris szerkezetben foglalja magába a teljes történelmi folyamatot. A rendszerezés – a történelmi korok alapján időrendben csoportosítva 

– kisebb egységek feldolgozásával történik, mégpedig az érettségi vizsga részletes követelményeiben leírt témakörök alapján. 

A 11. évfolyamon az egyik kiemelt feladat – a folyamatos ismétlés mellett – a vizsgaleírás megismertetése a tanulókkal, az érettségi követelmények tudatosítása, 

s ezek alapján írásbeli és szóbeli feladatok megoldásának jártasság szintre emelése. 

A 12. évfolyamon – a fenti célok mellett – a (nem fakultációs) tanórákon tárgyalt XX. századi anyag kiegészítése és elmélyítése nagyobb hangsúlyt kap az 

ismétlés, rendszerezés mellett. Természetesen mindvégig szem előtt tartjuk azt, hogy a kiegészítő részek ne pusztán többletinformáció elsajátítását jelentsék, 

hanem a változatos módszerekkel feldolgozott témák a „törzsanyag” jobb megértését, a tanuláshoz (és vizsgázáshoz) szükséges kompetenciák továbbfejlesztését 

eredményezzék. 



 

 

 

 

A 12. évfolyam végén már az egész tananyagot felölelő próbafeladatlapok kitöltésével, szóbeli próbavizsgákkal mérhető az addig végzett munka eredményes-

sége. 

 

 

 

 

11. ÉVFOLYAM 

 

Évfolyam Óraszám Tananyag 

11. 2 Az ókor és kultúrája; A középkor; A középkori magyar állam         

megteremtése és virágkora; A kora újkor; Magyarország helye a Habsburg 

Birodalomban; Polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus 

kora; A polgárosodás kezdetei  és kibontakozása    Magyarországon 

Összes óraszám: 74  

 

 

I. Az ókor és kultúrája     8 óra  

 

II. A középkor       12 óra 

III. A középkori magyar állam      12 óra 

IV. A kora újkor       10 óra 

V. Magyarország a Habsburg Birodalomban   12óra 

VI. Polgári átalakulás, nemzetállamok, imperializmus   10 óra 

VII: A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Mo-n   10 óra 

 

 



 

 

 

 

ÓRASZÁM TÉMAKÖR AZ ÓRA TÉMÁJA 

8 Az ókor és kultúrája 1.  Az egyes folyammenti civilizációk jellemzői (Mezopotá-

mia, Egyiptom, India, Kína)  

     Egyistenhit a zsidó vallásban  

2.  Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata  

3.  Az athéni demokrácia intézményei  

     A spártai állam  

4.  A római köztársaság államszervezete  

      A római hódítások  

5.  A hódító háborúk gazdasági és politikai következményei a 

köztársaság korában  

     Augustus principátusa  

6. Antik hitvilág, művészet, tudományok  

     A kereszténység kialakulása és elterjedése  

7.  A Nyugat-római Birodalom válsága és bukása.        

     Összefoglalás  

8.  Az ókor és kultúrája – Témazáró dolgozat 

12 óra A középkor 9.  A frankok  

    A feudális gazdasági-társadalmi struktúra kialakulása. A 

középkori uradalom jellemzői  

10.  A mezőgazdasági technika fejlődésének jellemzői (X-XII. 

század) 

11. Egyház és pápaság a középkorban. A keleti és a nyugati 

kereszténység összehasonlítása  

      A pápaság és a császárság viszonya a középkorban  

12.  A középkori város  

13. Az angol és a francia rendi állam kialakulása és működése  

14. Szerzetesrendek és eretnekmozgalmak a középkorban  

      15.  Egyházi és világi kultúra a középkorban I. 

15. Egyházi és világi kultúra a középkorban II.  

16.  A humanizmus és a reneszánsz Itáliában  

       Az iszlám vallás kialakulása és elterjedése  

17. Az Oszmán Birodalom kialakulása és társadalmi háttere  

17.Az oszmán hódítás iránya, főbb állomása a XIV-XV. szá-

zadban  

18-19.Összefoglalás   

20.  A középkor – Témazáró dolgozat 

12 óra A középkori magyar   

állam megteremtése   

21. Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kál-

mán idején I.  



 

 

 

 

22. Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kál-

mán idején II. 

23.  III. Béla és kora  

24. Az Aranybulla. Társadalmi változások a XIII. században  

25.  A tatárjárás és az ország újjáépítése  

26. Károly Róbert gazdasági reformjai  

      Nagy Lajos törvényei  

27. Zsigmond külpolitikája és a XV. századi magyar városfej-

lődés  

28.  A Hunyadiak kora I.  

29.  A Hunyadiak kora II.  

30.  A Jagelló-kor  

31. Összefoglalás   

32.  A középkori magyar állam – Témazáró dolgozat 

10 óra 

 

A kora újkor 32.  A nagy földrajzi felfedezések  

      A világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei. 

33.  A reformáció kibontakozása és főbb irányzatai  

34. Az ellenreformáció és a barokk  

35. Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a koraúj-

kori Európában.  

36.  A Habsburg Birodalom kialakulása és a spanyol abszolu-

tizmus  

37. Az angol abszolutizmus. Az angolszász kapitalizálódás 

jellemzői  

     Az angol polgári forradalom és következményei  

38.  A francia abszolutizmus fénykora  

39. Nagyhatalmi erőviszonyok, európai erőegyensúly a XVIII. 

században.  

40.  A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás  

41. Összefoglalás  

42. A kora újkor – Témazáró dolgozat 

12 óra  

 

Magyarország a   

Habsburg Birodalomban 

43.  A mohácsi vész és az ország három részre szakadása  

44.  A várháborúk kora  

45. Összetartó és elválasztó erők a három országrészben  

46. Rendi és vallási törekvések a Bocskai-szabadságharcban  

47. Az Erdélyi Fejedelemség aranykora  

      Habsburg- és törökellenes küzdelmek a XVII. század má-

sodik felében (Zrínyi, Wesselényi, Thököly)  



 

 

 

 

48. Habsburg- és törökellenes küzdelmek a XVII. század má-

sodik felében (a törökök kiűzése)  

49.  A Rákóczi-szabadságharc kirobbanása. A bécsi udvar és 

a rendek  

viszonya a szabadságharc alatt.  

50. Demográfiai és etnikai változások a XVIII. században  

      Magyarország a Habsburg Birodalomban (III. Károly és 

Mária Terézia kora)  

51. II. József felvilágosult abszolutista reformjai 

52. Művelődés, egyházak, iskolák a XVI-XVIII. századi Ma-

gyarországon  

53. Összefoglalás  

54. Magyarország a Habsburg Birodalomban – Témazáró dol-

gozat 

10 óra A polgári átalakulás,   

a nemzetállamok   

és az imperializmus kora 

55.  A francia forradalom (Az Emberi és Polgári Jogok Nyi-

latkozatának alapkérdései. A forradalom politikai irányzatai-

nak összehasonlítása)  

56.  A XIX. század eszméi és a polgári állam (eszmeáramla-

tok: liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocia-

lizmus)  

57.  A XIX. század eszméi és a polgári állam (alkotmány, pol-

gári alkotmányos rendszer, parlament, képviseleti rendszer, 

szavazati jog,  

hatalommegosztás)  

58. Az ipari forradalom kibontakozása. Az első és a második 

ipari forradalom főbb területei és találmányai  

Az ipari forradalom társadalmi-gazdasági következményei  

59. Az USA kialakulás és nagyhatalommá válása  

60. Német és az olasz egység  

61.  A keleti kérdés a XIX. században  

62.  Katonai-politikai szövetségek a századfordulón  

63 Összefoglalás  

64. Témazáró dolgozat 

10 óra 

 

A polgárosodás kezdetei   

és kibontakozása   

Magyarországon   

65.  A reformkor fő kérdései I. (Széchenyi)  

66.  A reformkor fő kérdései I. (Kossuth)  

67.  A rendi országgyűlés és a vármegyerendszer működése a 

reformkorban  

68. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc I.  

69.  A kiegyezéshez vezető út és a kiegyezés  



 

 

 

 

70.  A dualizmus politikai rendszere 1867-1914 között  

71.  A dualizmus kori magyar társadalom  

72. Nemzetiségi kérdés a dualizmus kori Magyarországon  

73. Összefoglalás  

74 . Témazáró dolgozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ÉVFOLYAM 

 

 

Évfolyam Óraszám Tananyag 

12. 2 Egyetemes és magyar történelem 1914 – 1918, Az első világhá-

ború végétől a második világháború végéig, Magyarország tör-

ténete az első világháború végétől a második világháború vé-

géig, A 2. világháború, Egyetemes és magyar történelem 1945 – 

1956, Egyetemes és magyar történelem 1956- 

1990, A jelenkor problémái   

Összes óraszám 64  

 



 

 

 

 

I. Egyetemes és magyar történelem 1914 - 1918 

 

5 óra 

II. Az első világháború végétől a második világháború végéi 8 óra 

III. Magyarország története az első világháború végétől a második világháború vé-

géig 

8 óra 

IV. A 2. világháború 

 

5 óra 

V. Egyetemes és magyar történelem 1945 - 1956 9 óra 

VI. Egyetemes és magyar történelem 1956 – 1990 10 óra 

VII. A jelenkor problémái  (egyetemes –magyar)  

A mai magyar társadalom és életmód  

Alaptörvény 

8 óra 

VIII. Év végi ismétlés 11 óra 

 

 

ÓRASZÁM TÉMAKÖR AZ ÓRA TÉMÁJA 

5 óra Egyetemes és magyar  

történelem 1914 - 1918 

 

1.  A világháború előzményei (hadicélok, haditervek)  

2. Az első világháború hadtörténete 

3.  A Párizs-környéki békék  

4. Oroszország 1917-ben  

    Oroszország 1921-ig (Hadikommunizmus, NEP)  

5. Témazáró dolgozat 

8 óra Az első világháború végé-

től a második világháború 

végéig 

6. Gazdasági és politikai stabilizáció Európában  

7.  A weimari köztársaság – Németország az 1920-as években  

8. Az olasz fasizmus  

9.  A világgazdasági válság  

      Az Egyesült Államok és a New Deal  

10. Németország – a nácizmus  

11.  A Szovjetunió története 1921 – 1939 

12. Közép-Európa államai a két világháború között       

13. Témazáró dolgozat 

8 óra Magyarország törté- 

nete az első világháború 

végétől a második világhá-

ború végéig 

14. Magyarország 1918/1919-ben 

      Az ellenforradalmi rendszer hatalomra jutása  

15.  A trianoni béke 

16. Az ellenforradalmi rendszer megszilárdulása  

      A bethleni konszolidáció 

17. Horthy-rendszer 



 

 

 

 

18.  A Gömbös-kormány és a jobbratolódás kérdése  

95.  A Darányi- és Imrédy kormány belpolitikája  

96.  A külpolitikai mozgástér alakulása a ’30-as években  

97.  A területi revízió eredményei (1938-1940)  

98. Teleki Pál és a fegyveres semlegesség politikája  

20. Összefoglalás  

21. Témazáró dolgozat 

5 óra A 2. világháború 

 

22.   A második világháború előzményei  

23.   A hadműveletek  

24.  Magyarország háborús részvétele  

25. Front és hátország. A hadviselés és a haditechnika új jellem-

zői  

26.  A világháború következményei (háborús veszteségek, holo-

caust) 

9 óra  Egyetemes és magyar  

történelem 1945 - 1956 

27.  A nagyhatalmak együttműködése és konfrontációja a máso-

dik világháború lezárása után  

28.  Az ENSZ megalakulása, működése, a párizsi béke  

29.  Nyugat-Európa és a „keleti blokk” 1945 – 1956  

30.  A gyarmati rendszer felbomlása  

31.  A koalíciós évek politikai jellemzői (1945-1948)   

32.  A Rákosi – korszak 

33. Az 1956-os forradalom és szabadságharc  

34. Összefoglalás  

35. Témazáró dolgozat 

10 óra Egyetemes és magyar  

történelem 1956 – 1990 

36.  A fegyverkezési verseny és a nemzetközi kapcsolatok rend-

szere az 1960-as, 70-es években    

37.  Az arab-izraeli konfliktus és megoldási kísérletei napjainkig  

38.  Kína sajátos fejlődése és politikája napjainkig  

39. Közép- és Kelet-Európa átalakulása (a szovjet típusú dikta-

túrák felbomlása, a térség demokratizálódási folyamata)  

40. Az 1956 utáni megtorlások és a konszolidáció Magyarorszá-

gon  

41.  A Kádár-korszak  

42.  A határon túli magyarság helyzete az 1950-es, 60-as, 70-es, 

80-as években  

43.  A rendszerváltozás folyamata Magyarországon  

44. Összefoglalás  

45. Témazáró dolgozat 

8 óra A jelenkor problémái   46.  Nemzetközi szervezetek, az európai integráció /  



 

 

 

 

(egyetemes –magyar)  

A mai magyar társadalom  

és életmód  

Alaptörvény 

47.  Globalizáció, a XXI. század globális problémái /  

48. Demográfiai robbanás napjainkban  

49.  A határon túli magyarság helyzete napjainkban  

50.  A magyar Alaptörvény főbb elemei 

51. Az életmód átalakulása 

(A munka világának átalakulása. Munkába lépés, pályaválasz-

tás, munkavállalói stratégiák a mai gazdaságban)  

52. Összefoglalás  

53. Témazáró dolgozat 

11 óra Év végi ismétlés 54-64. Készülés az érettségire 

            Szóbeli és írásbeli feladatok 

  

 

Helyi tanterv történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 9/Ny.E és F. osztály-9-12. évfolyam 
 

 

Célok és feladatok 

 

Az Ember és társadalom műveltségterület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához ad gazdag lehetőséget. Közép-

pontjában az ember világa áll, melynek három oldala a múltismeret (történelem), az emberismeret (etika) és a jelenismeret (társadalomismeret). 

A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az alapfokú oktatás során kialakított képességekre, ismeretekre épülnek és kultúraközvetítő, értékori-

entáló, valamint szocializációs funkciókat foglalnak magukba. A történelem tantárgy a múlt bemutatásának, valamint értelmezésének több szempontú és prob-

lémaorientált megvitatásával, a tágan értelmezett források (minden szöveg, tárgy, kép stb., ami a múltat jelenti) feldolgozásával lehetőséget teremt a humanista 

és demokratikus értékrend közvetítéshez, a nemzedéki kapcsolatok felfedezéséhez, a közösségi kulturális kódok átörökítéséhez, a középiskolai tanulók társa-

dalmi környezetben való gazdag eligazodásához, szocializációjához és az aktív állampolgári lét feltételeinek kialakításához. A történelem tantárgy tanulása 

járuljon hozzá a helyes pályaválasztási irány megtalálásához és megalapozásához. A tanulók a középiskola befejezésére váljanak képessé a középszintű érettségi 

vizsga sikeres letételére 

A történelem tanításának célja annak a történelmi műveltségnek az elsajátítása, amely közös kommunikációs alapot, és ezáltal a kölcsönös megértés 

lehetőségét biztosítja a szűkebb és tágabb közösségek számára. A magyar történelem a nemzeti azonosságtudatot, az európai és a világtörténelem az egyetemes 



 

 

 

 

emberi identitást formálja, erősíti. A történelmi folyamatok, jelenségek megismerése, megértése megalapozza a történelmi tudat és történelmi gondolkodás 

kialakulását. A tanulás végeredményeként a tanuló úgy képes a múlt-jelen-jövő hármas dimenziójában gondolkodni, hogy életkori sajátosságainak és fejlettségi 

szintjének megfelelően ismeri és tudja alkalmazni a történettudomány vizsgálati eljárásainak legfontosabb alkotóelemeit (történeti probléma felismerése, meg-

fogalmazása, a kritika, az interpretáció módszereinek ismerete és alkalmazása, történeti probléma megoldása válaszadással és ítéletalkotással). 

Az új szemléletű történelemtanítás segíti a tanulókat abban, hogy felismerjék és megértsék, hogyan és miért éreztek, gondolkodtak, cselekedtek másként 

az emberek a múltban, mint a jelenben élő utódaik. A történelemmel való foglalkozás így hozzásegíti őket a történetileg és kulturálisan eltérőnek, másnak, 

különbözőnek a megértéséhez. Ennek kapcsán egyfajta kritikus gondolkodást kell elsajátítaniuk, hogy a történeti szöveges és képi forrásokban meglássák az azt 

létrehozó szerzők érdekeit, elfogultságát, szubjektivizmusát stb. A történelemtanulásnak ez a felfogása végül is azt a belátást erősíti, hogy az emberek gondolatai 

és cselekedetei idő-, tér- és érdek-függőek, valamint azt, hogy a történelmi változások lehetségesek, azok nem maguktól történnek, hanem a változások emberi 

cselekedetek által jöttek létre. A történelem segít tehát belátni, hogy a múlttól a jelenen át a jövőig vezető hosszú távú fejlődési trendek léteznek, és a jelen 

változásai is tevékenységek által valósulnak meg. 

Fontos célként fogalmazható meg, hogy a középiskolai tanulmányokat záró történelem érettségi – elősegítve az élethosszig való tanulás feltételeit – 

nemcsak a lexikai adatok elsajátítását, az egyszerű reprodukciót, hanem a különböző típusú ismeretforrások gyakorlati használatát, történelmi összefüggések 

magyarázatát, a kritikai gondolkodás kialakulását, valamint a kommunikációs képességek alkalmazását várja el. Továbbá azt is ösztönzi, hogy az eseménytör-

téneti ismeretek mellett több figyelmet kapjanak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a tartalmak, amelyek az egyes korszakok komplex, 

életszerű bemutatásához szükségesek. A művelődéstörténet, az életmód-, és mentalitástörténet feldolgozása lehetőséget teremt az egyes korokban érvényre jutó 

értékrendek vizsgálatára, a normák változásának bemutatására. Az érettségi követelmények olyan kritikai szemléletmód fejlesztésre ösztönöznek, amelynek 

segítségével a tanulók a múltban és jelenben is képesek a lehetséges alternatívák meglátására és értékelésére, továbbá azt rögzítik, hogy korszerű történelmi 

műveltséggel ma az rendelkezik, aki gazdag és sokrétű ismeretanyag birtokában van, szemléletét a nyitottság, a problémaérzékenység jellemzi, aki ugyanakkor 

tisztában van a múlt rekonstruálásának objektív és szubjektív korlátaival, és gondolatait képes mind szóban, mind írásban árnyaltan kifejezni. 

A történelem tantárgy általános funkciója, hogy a személyiségfejlesztést, a kulcskompetenciák kialakítását, valamint a jelen világában való eligazodást 

segítse. A történelmi múlt több nézőpontú, élményszerű és tanulói tevékenységekre épülő feldolgozása mind az értelmi, mind az érzelmi fejlesztést eredménye-

sen szolgálja, így jelentős szerepe van a személyiségfejlesztésben. A történelmi személyiségek cselekedeteinek és döntéseinek elemzése, a társadalmi-, politikai- 

és gazdasági jelenségek problémaközpontú feldolgozása nagymértékben segítheti a szociális és állampolgári kulcskompetencia kialakulását. A múlt eseménye-

inek földolgozása, az általánosítható analógiák, következtetések, magyarázatok keresése és a jelen viszonyaival való összevetés eredményesen járulhat hozzá a 

jelenkor politikai, gazdasági, társadalmi jelenségeinek értelmezéséhez.  

A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, továbbá a kisebbségi, migráns tanulókkal való foglalkozás a történelem tantárgyi órákon is szükséges: ami 

a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálásnál nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását és kiegészítő pedagógiai szolgáltatások 

igénybe vételét teszi szükségessé. Figyelembe kell venni az egyéni fejlesztési tervek kialakításakor, a tanórákon a csoportok szervezésekor, a tanórák tanulás-

szervezési eljárásainak tervezésekor. Sajátos tanulásszervezési megoldások alkalmazása nélkül ugyanis nem valósíthatók meg a különleges bánásmódot igénylő, 



 

 

 

 

sajátos nevelési igényű gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő tanulók nevelésének, oktatásának feladatai. Figyelembe kell 

venni a tervezéskor a tanórán kívüli lehetőségek felhasználását is. 

A történelem tantárgyi helyi tantervünk érvényesíti az iskolai oktatás-nevelés közös, átfogó elveit, így részt vállal az egészségfejlesztés, a 

környezetvédelem és a fogyasztóvédelem társadalmi feladataiból.  
A történelem tantárgy egészségnevelési feladata elsősorban azokban a témakörökben, ahol a mikrotörténelem és a mindennapi életmód, mentalitás jelenik 

meg, továbbá a jelenkor kihívásait feldolgozó tananyagoknál kézenfekvő, hiszen az itt megjelenő tartalmi elemek alkalmat adnak arra, hogy elősegítsék a tanulók 

egészségfejlesztési attitűdjének, magatartásának, életvitelének kialakulását a megjelenő ismeretek értelmezésén, továbbgondolásán keresztül. 

A környezettudatosságra nevelés érdekében a történelem tantárgy igen alkalmas arra, hogy különböző egymásnak is ellentmondó adatok és tények fel-

használásával, problémákat vitassanak meg, átélhető feladatokat oldjanak meg a tanulók, amelyeken keresztül megismerhetik, megérthetik, valamint végiggon-

dolhatják azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak, továbbá konkrét európai és hazai 

példákon is felismerik a társadalmi-gazdasági modernizáció pozitív és negatív környezeti következményeit.  

Az egészségvédelemhez és a környezetvédelemhez hasonlóan a fogyasztóvédelemre, a tudatos kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés is jól meg-

oldható a történelem tananyag gazdasági és társadalmi témakörein keresztül, amely amúgy is fontos területe a mindennapokban megjelenő problémák, össze-

függések vizsgálatának. A mindennapi életmód, mentalitás feldolgozásán keresztül mód van az egyes termékekről való beszélgetések kezdeményezésére, a 

tömegmédiumok reklámtevékenységeinek megvitatására vagy szituációs játékokon, video-anyagok feldolgozásán keresztül a fogyasztói szokások elemzésére.  

A történelem tanításának fejlesztési feladatai abból indulnak ki, hogy a múlt eseményeinek megismerése során a tanulók tényeket, adatokat, ismereteket, 

összefüggéseket tanulnak meg, amelyek általános történelmi műveltségük fundamentumát képezik. Történelmi tényismeretük és tudásuk azonban csak abban 

az esetben válik saját maguk és a társadalom számára is releváns, hasznos tudássá, ha a történettudomány által kínált konstrukciókat, sémákat, fogalmakat 

rugalmasan képesek adaptálni a múlt, valamint a jelen megértéséhez.  

 

A fogalmi rendszer 

A történelem tantárgy révén közvetített tudás konstruálásában, a fogalmi műveltség felépítésében folyamatos tevékenység a fogalmi gondolkodás fej-

lesztése. Ahogyan a helyi tantervünk részletes tartalmi kidolgozása is jelzi, az ember és társadalom műveltségterület, és ezen belül a történelem tantárgy is – a 

témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével – felépítette a maga sajátos fogalomrendszerét. E fogalomrendszerben azonosíthatjuk a kulcsfogalmakat, 

amelyek lehetővé teszik, illetve alapul szolgálnak az emberi és társadalmi jelenségek, tények, mintázatba rendezéséhez.  

A kulcsfogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás egyik összetevője. Az egyedi fogalmi ismeretek, az egy-

egy konkrét történelmi témához kötődő fogalomhasználat jelentőségét is elsősorban az határozza meg, hogy elősegítik-e a kulcsfogalmak megértését, illetve 



 

 

 

 

megfelelő élmény- és ismeretanyagot biztosítanak-e az adaptív tudást hordozó kulcsfogalmak alkalmazni tudásához. A kulcsfogalmak tehát az adott ismeret-

rendszer fogalmi hálójának csomópontjait jelentik, amelyek sok más fogalommal kapcsolatba hozhatóak. A kulcsfogalmak más és más kontextusban szükség-

szerűen újra és újra megjelennek irodalmi alkotások, szövegek, nyelvi jelenségek, poétikai, nyelvtani és más ismeretek értelmezésekor. Képesek a tanulásban, 

a jelenségek leírásában először rendezetlen halmazként megjelenő konkrét fogalmakat, tényeket struktúrákká, fogalmi hálókká rendezni, így alkalmazásuk révén 

könnyebb értelmezni és befogadni az új információkat és tapasztalatokat is. 

 A tantárgy kulcsfogalmai tehát átfogó, a tanítási-tanulási folyamatban szükségszerűen ismétlődő fogalmak. E gazdag jelentésmezővel rendelkező fo-

galmak jellegüknél fogva, tartalmi összetevőik révén érintkeznek is egymással. A kulcsfogalmak természetesen fokozatosan telítődnek konkrét tartalmakkal, 

azaz fokozatosan épül fel az a fogalmi háló, ami végül is a fogalmi műveltségben ölt testet. 

Az Ember és társadalom műveltségterület kulcsfogalmainak kiválasztásánál az alábbi szempontok érvényesülését tartottuk fontosnak: A kulcsfogalmak összességükben alkal-

masak legyenek a középiskolai történelem, társadalomismeret, állampolgári ismeretek, etika, jelenismeret vizsgakövetelményekben rögzített tartalmak feldolgozására. Egyszerre 

épüljenek az 1–8. évfolyam számára elkészített kulcsfogalmakra illetve jelentsék annak továbbgondolását, továbbbontását. Összességükben lefedjék a történelmi múlt feldol-

gozásának legelterjedtebb nézőpontjait (pl. társadalom, gazdaság, politika, eszme). Magukba foglalják a történelmi feldolgozás építőkockáit, illetve alapvető struktúráit, melyek 

a történelmi gondolkodás kialakulásához elengedhetetlenek. A kiválasztott kulcsfogalmak egyszerre legyenek általánosak és speciálisak, hogy a történelem azon sajátosságát 

meg tudják jeleníteni, miszerint az egyedi események, jelenségek kapcsán általánosítások fogalmazhatók meg. Alkalmasak legyenek a több nézőpontú, multiperspektivikus és 

kontroverzív történelem- szemlélet gyakorlati alkalmazására.  

A kerettanterv által alkalmazott kulcsfogalmak a következők:  

változás–folyamatosság; történelmi források; kronológia; történelmi tér; település, életmód, életviszony, életminőség; történelmi személyiség; ellentét – össze-

függés, kölcsönhatás; ok, cél, következmény; analógia; társadalmi helyzet (státusz); szabadság, alávetettség (emancipáció, diszkrimináció); erőszak, terror, 

népirtás; gazdaság, technika, technológia; hit, vallás, egyház; eszmék, ideológiák; birodalom, ország; identitás, nép, nemzet, nemzetiség; demográfiai változások, 

népmozgások; állam, hatalom, politika; konfrontáció és kompromisszum; nemzetközi kapcsolatok, integráció, globalizáció; hadseregek, hadviselés, háborúk.  

 

Az 9-12. évfolyamra kiválasztott kulcsfogalmak felosztása 

Nézőpontok, dimenziók Feldolgozási struktúrák Egyedi és általános 

gazdaság, technika, technológia változás, folyamatosság történelmi személyiség 

település, életmód, életviszony, élet-

minőség 
történelmi forrás szabadság, alávetettség 

társadalmi helyzet (státusz) kronológia erőszak, terror, népirtás 



 

 

 

 

állam, hatalom, politika történelmi tér birodalom, ország 

konfrontáció és kompromisszum ellentét, összefüggés, kölcsönhatás identitás, nép, nemzet, nemzetiség 

hit, vallás, egyház ok, cél, következmény 
demográfiai változások, népmozgá-

sok 

eszmék, ideológiák analógia 
nemzetközi kapcsolatok, integráció, 

globalizáció 

  hadseregek, hadviselés, háborúk 

 

A történelem tantárgy – a lehetőségekhez igazodva – támogatja a korszerű informatikai eszközök, médiák, a könyvtárak, múzeumok és az elektronikus 

eszközök (kalkulátor, számítógép, internet stb.), információhordozók célszerű felhasználásának megismerését, alkalmazásukat az ismeretszerzésben. A közép-

iskolai történelemtanítás során ki kell alakítani az ismeretforrásokkal való tevékenységek különböző formáit, és a tanulóknak ismerniük kell a különböző típusú 

elsődleges és másodlagos források kezelésének, elemzésének módszereit, a tudományos anyaggyűjtés alapelemeit. Alapkövetelmény a tájékozódás készsége 

könyvtárakban, kézikönyvekben, lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő folyóiratokban. Járatosnak kell lenniük az internetes keresőprogramok és a törté-

nelem, továbbá a társadalomtudományok anyagát hordozó CD-ROM-ok kezelésében. 

A történelmi-társadalmi jelenségek és az eseményeket alakító okok föltárása a középiskolai oktatás egyik kiemelt feladata, hiszen alapvetően 

ennek révén lehet felébreszteni az igényt a történelmi jelenségek rendszerezésére, valamint  kialakítani azokat a feldolgozási algoritmusokat, ame-

lyek a történelmi gondolkodási sémák és szövegalkotási standardok (pl. hipotézisek és igazolásuk, nézőpontok és értelmezésük) kialakulását ered-

ményezik, és ezáltal az egész életen át tartó tanulás feltételeit teremtik meg. Az okok keresése kapcsán szembesülhetnek a diákok azzal, hogy 

meghatározó jelentőségű a lényeges és lényegtelen elemek elhatárolása, az oksági hierarchia feltérképezése, illetve okok és következmények bo-

nyolult koordinátainak beazonosítása. Ennek kapcsán lehetséges csak bemutatniuk és értelmezniük az egyének és csoportok indítékait, választási 

lehetőségeiket, illetve szerepüket az események alakulásában. Ez a szemlélet alakíthatja ki azt, hogy a felnőtté váló fiatal felelősséggel viszonyuljon 

a közügyekhez. 
Az ismeretszerzési, feldolgozási képességek szorosan összefüggnek a kommunikációs képességek fejlesztésével, a kritikai gondolkodásmód kialakításá-

nak szándékával. A kommunikációs képességek fejlesztése során a diákoknak el kell jutniuk az események elbeszélésétől, az elsődleges és másodlagos források 

pontos tartalmi ismertetésétől, a beszámolók és kiselőadások megtartásáig, a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés, érvelés szóbeli és írásbeli 

formáinak gyakorlati alkalmazásáig. Ennek keretében megfelelően alkalmazzák a történelem és a társtudományok legfontosabb fogalmait és szakkifejezéseit. 

Fontos szempontként rögzíthető, hogy a tanulóknak törekedniük kell a szóbeli vagy írásbeli feladatok elvégzésekor a téma, a probléma megértésére, a lényeg 



 

 

 

 

kiemelésére, az árnyalt és szakszerű magyarázatok, következtetések alkalmazására. Ennek feltételeként ismerniük kell a vázlat- és a feleletterv-készítés, a kivo-

natolás és jegyzetelés (élőszóban vagy hangfelvételről elhangzó előadásról, magyarázatról, fejtegetésről), a táblázatkészítés technikáit, illetve a szövegszerkesztő 

programok alkalmazását. 

A képi kifejezés fejlesztése terén a középiskolában lehetőséget kell adnunk a hagyományos képelemzések alkalmazása mellett az újszerű formák, pl. 

fénykép, karikatúrák, plakátok, valamint a film, a videofelvétel és a digitális médiumok kínálta üzenetek dekódolására, továbbá a diagramok, grafikonok elké-

szítésére, elemzésére, képi ismerethordozók gyűjtésére, válogatására, esetleg készítésére. 

Kiemelt feladatnak tekinthető az időben való tájékozódás képességének és készségének folyamatos fejlesztése. Ennek kapcsán 

elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek a nagyobb történelmi korszakokon belül a kisebbeket elkülöníteni, illetve a feldolgozott 

események sorrendjét meg tudják határozni, valamint fel kell ismerniük az egy időben zajló eseményeket. Ehhez tudniuk kell a legfon-

tosabb évszámokat és eredményesen kell használniuk a kronológiai munkákat. Nem okozhat nehézséget számukra az egyszerű krono-

lógiai táblázatok elkészítése. 

Fontos elvárás a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is. Ennek keretében arra kell felkészíteni a 

diákokat, hogy egységben lássák a kronológiai és a topográfiai adatokat, és a legfontosabb történelmi helyeket el tudják helyezni vak-

térképen is. A diákoknak arra is lehetőséget kell teremteni, hogy adott témáknál érzékeljék a történelmi tér változásait, a különböző 

tájegységek, régiók összetartó, illetve elválasztó elemeinek földrajzi és történelmi nézőpontjait, a történelem eseményeinek és a termé-

szeti feltételek viszonyának összefüggéseit. Gyakorlati elvárásként rögzíthető a történelmi térképek olvasása, a terület és a távolság 

kiszámítása és becslése, egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. Alkalmat kell teremteni a történelmi jelenségek értelmezésében 

az ökológiai szemléletmód kialakítására is. 
Az ismeretforrásokkal (például szöveg, ábra, kép, térkép) való tananyag-feldolgozás, a kritikai gondolkodás kialakításának igénye, a kom-

munikáció fejlesztése a tanulók aktív, valamint egyéni, páros és csoportos feladatmegoldó munkáján alapul, vagyis alapvetően tanulócentrikus és 

tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot feltételez, ahol a hangsúly a tanulói képességfejlesztésre helyeződik. 
 

 

 

Tantárgyi struktúra és óraszámok 

 



 

 

 

 

Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 
9/Ny.E 

és F. 

osztály 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 2 2 3 3 

 

 

 



 

 

 

 

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 

 

9/Ny.E és F. osztály 

 

A tananyaghoz kapcsolódó általános fejlesztési célok: 

 

Legfőbb cél az érdeklődés felkeltése, a tantárgy megszerettetése, differenciált történelmi gondolkodásmód kialakítása, amely azonos események, tör-

ténések különböző szempontú megközelítését jelenti. A történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapok megszerzése. A tanulók történelemszemléletének 

formálása.  

Változatos tevékenységformák biztosításával (egyéni, páros vagy csoportos feladatmegoldás, gyűjtőmunka, szóbeli prezentáció: kiselőadás, vita, meg-

beszélés, írásbeli munka: esszé, projekt elkészítése.) a tanulókat képessé tenni önálló ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló vélemény 

megfogalmazására. 

Kiemelt cél a történelem élményszerű közös feldolgozása, ami örömöt jelent a diákok számára:  

- bevezetni és jártassá tenni az egyéni és csapatversenyzésbe, a versenyszellem felkeltése, 

- a forrásőrző intézmények (könyvtár, levéltár, múzeum) látogatóivá és használóivá váljanak, 

- legyenek képesek primer és szekunder források megkülönböztetésére és használatára.  

- az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, valamint a magasabb műveltség megalapozása. 

 

 

9/Ny.E és F. osztály 

 

Évi óraszám: 72. 



 

 

 

 

 

 Témák Képességfejlesztés 

(fogalmak, személyek, topográfia, kronológia) 

BEVEZE-TÉS 

ÉS AZ ÓKORI 

KELET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÓKORI 

HELLASZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÓKORI 

RÓMA 

 

Forrásőrző intézmények 

 

 

 

 

A történelem segédtudományai 

 

 

Folyamvölgyi kultúrák 

 

 

 

 

 

 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak 

Az ókori Kelet kulturális öröksége 

 

 

Különböző berendezkedésű görög poli-

szok (Athén, Spárta) 

 

 

 

Görög hitvilág, művészetek, tudomány 

 

III. Alexandrosz birodalma 

            (A hellenizmus) 

 

 

Róma útja a köztársaságtól a császársá-

gig 

 

 

Látogatás a Zala Megyei Levéltárban, a 

         múzeumokban, állandó és idősza- 

          kos kiállítások valamint a resta- 

          urátorműhely megtekintése 

 

Gyűjtemények bemutatása (pl.: érem- 

          gyűjtő) 

 

Ékírásos agyagtáblák 

Újraelosztó rendszerek  

 

Sumer, akkád, óbabiloni törvénykezés 

Hogyan építették a piramisokat? (Források, felté-

telezések) 

Egyiptomi írások (Rosette-i kő) 

Társadalmi csoportok, intézmények ösz- 

          szehasonlítása. 

Az ókori Kelet kulturális örökségének 

          csoportosítása. 

 

 

Demokrácia az ókorban és ma 

           (összehasonlítás)  

Az athéni politikusok tetteinek motivá- 

          ciói  

 

A görög hitvilág – mondák és mítoszok 

 

 

Ábrák, adatok, korabeli források elem- 

          zése 

 

 

Róma alapítása és a latin nép története a 

          mondákban Livius: A szenthegyi 



 

 

 

 

A köztársaság és a császárság állam-

szervezete 

 

 

 

 

A római hitvilág, művészet és jog 

Római örökségünk 

 

A kereszténység kialakulása, tanításai 

és elterjedése  

 

 

 

 

 

 

A népvándorlás és az antik civilizáció 

felbomlása 

          kivonulás 

 

Információk gyűjtése az ókori államok 

          törvényeiből (azonosságok, kü- 

          lönbségek) 

Államformák, államszervezetek a kora- 

          beli forrásokban (ábrakészítés) 

 

Római emlékek Pannóniában 

 

 

 

Összehasonlítás a görög hitvilággal 

Tárgyi források 

A zsidóság története (Ószövetség) 

Jézus élete 

Pál apostol 

Máté evangéliuma 

Constantinus, Theodosius 

 

Előzmények, okok és önálló ábrakészí- 

          tés. 

A KÖZÉP-

KOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyugati és keleti kereszténység 

 

 

 

 

 

 

 

Róma örökösei: a Frank Birodalom, a 

Bizánci Birodalom, és a Német-római 

Birodalom 

 

 

Az iszlám és az arab hódítás 

 

 

 

Összehasonlítás megadott szempontok 

          alapján 

Nagy Szent Gergely pápa 

A szerzetesség: bencések, koldulóren- 

          dek és lovagrendek 

Habitusok és regulák 

11. századi hűbéri eskü 

Oklevelek a 9. századból 

Jusztiniánusz 

A birodalom felépítése 

A német aranybulla 

Választófejedelmek 

 

Források a Koránból 

Az arab kultúra 

Az iszlám emlékei Európában 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MA-GYAR-

SÁG 

TÖRTÉNE-TE 

A KEZ-DE-

TEK-TŐL 

1490-IG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendiség kialakulása Angliában és 

Franciaországban 

 

 

 

 

Az Oszmán Birodalom kialakulása és 

terjeszkedése 

 

 

 

Egyházi és világi kultúra a középkorban 

 

 

 

 

 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz 

 

 

 

A magyar nép eredete és vándorlása, a 

honfoglalás és a kalandozások kora 

 

 

Árpád-házi uralkodók politikai életpá-

lyája: Géza, Szent István, Szent László, 

Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Anjouk 

 

Domesday Book 

Magna Charta Libertatum 

IV. Fülöp oklevele (1302) 

Az angol és francia rendiség összeha- 

         sonlítása. 

 

Az Oszmán Birodalom felépítése 

II. Mohamed 

Mindennapok a birodalomban 

Magyar vonatkozások 

 

Aquinói Szent Tamás 

Skolasztika 

Universitas 

Romanika 

Gótika (támív, támpillér) 

Gyűjtőmunka (topográfia, képi források) 

 

Reneszánsz 

Stílusjegyek és előfordulásuk 

Topográfia, fogalmak  

 

 

Őstörténeti források elemzése (Gar- 

           dizi, Dzsajhani, Ibn Ruszta, 

           Bölcs Leó, stb.) 

Topográfia, kronológia 

 

Az Árpádok családfája 

Uralkodói portrék (portrékészítés a Ké- 

            pes Krónika facsimile kiadása 

            alapján – iniciálék, miniatúrák) 

Állam- és egyházszervezés 

Forráselemzés: Szent István törvényei 

Intelmek 

Koronázási jelvények, koronázási ordó 

Törvények összehasonlítása 

Az Aranybulla elemzése  

1231-es Aranybulla 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luxemburgi Zsigmond 

 

 

 

A Hunyadiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A középkori magyar kultúra és művelő-

dés emlékei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreanum 

A kehidai oklevél 

A magyar interregnum  

I. Károly reformjai 

1351. évi törvények (összehasonlítás 

          1222-es Aranybullával) 

 

A magyar király és a Német-római Biro- 

          dalom császára 

Városi dekrétumok 1405 

 

Hunyadi János jellemzése és topográfiai 

          ismeretek (térkép) 

A magyar rendek dekrétumai 

Szilágyi-féle cikkelyek 

Mátyás állama, jövedelmei 

Törökellenes és nyugati külpolitikája 

Mátyás és a reneszánsz 

Reneszánsz építkezések 

Mátyás a nép emlékezetében 

 

Könyvtári óra 

(geszták, legendák, krónikák 

a tihanyi apátság alapítólevele, 

Halotti Beszéd 

Ómagyar Mária-siralom 

Anonymus 

Kézai Simon 

Kálti Márk 

Thuróczy János) 

Magyar alapítású egyetemek 

Román, gótika, reneszánsz (tájékozó- 

       dás térben és időben) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Témák Képességfejlesztés 

(fogalmak, személyek, topográfia, kronológia) 

A VILÁG ÉS 

EURÓ-PA A 

KORA-ÚJ-

KORBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi 

felfedezések és követ-kezményei 

 

Reformáció és katolikus megúju-lás 

 

 

 

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Ang-

lia)  

 

 

 

Az angol polgárháború és a parlamen-

táris monarchia kiala-kulása 

 

A francia abszolutizmus 

 

A földrajzi felfedezésekhez vezető 

          tényezők 

Az indián kultúrák (források) 

 

A lutheri tanok kimutatása a 95 pontból 

A reformáció irányzatainak összehason- 

          lítása 

A barokk stílusjegyeinek felismerése 

 

Céh, kiadási és felvásárlási rendszer, manufak-

túra összehasonlítása - 

VIII. Henrik és I. Erzsébet (uralkodói 

          portrék) 

 

Folyamatábra elemzése 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MAGYAR-

ORSZÁG A 

KORA- ÚJ-

KORBAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ország három részre szaka-dása. 

 

A három országrész berendez-kedése, 

mindennapjai 

 

A reformáció és a katolikus megújulás 

Magyarországon 

 

Az Erdélyi Fejedelemség 

 

 

 

A magyar rendek és a Habs-burg-udvar 

konfliktusai 

 

 

 

 

 

 

A török kiűzése Magyaror-szágról 

 

 

 

 

 

Népesség, társadalom, gazdaság és ter-

mészeti környezet a 16-17. századi Ma-

gyarországon 

 

A Rákóczi-szabadságharc 

 

 

 

 

 

A felvilágosodás 

 

A francia gazdaság jellemzői források- 

         ból (Colbert merkantilizmusa) 

 

 

Mohács okai, következménye 

         (Brodarics és Szulejmán szerint) 

 

Igazgatás és egyensúlypolitika a három 

         országrészben (ábrák, táblázatok) 

 

Pázmány Péter 

Tordai országgyűlések 

 

Erdély rendi, etnikai és felekezetei vi- 

          szonyai (ábra) 

Erdély aranykora 

 

Tizenötéves háború 

Bocskai István 

Zrínyi Miklós 

Wesselényi Ferenc 

A lipóti abszolutizmus (ábra) 

 

 

 

Nemzetközi összefogás a török kiüzésé- 

         re 

Buda visszavívása (szöveges és képi 

         források alapján) 

 

 

 

A török-kor mérlege a Dunántúlon és 

         Zalában (múzeumi óra) 

 

 

A Rákócziak családfája 

Emlékiratok 



 

 

 

 

 

 

 

A FELVI-LÁ-

GOSO-DÁS, 

FOR-RADAL-

MAK ÉS A 

POLGÁRO-

SODÁS KO-

RA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ ÚJJÁÉ-PÍ-

TÉS KO-RA-

ÚJKORI MA-

GYAR-OR-

SZÁ-GON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felvilágosult abszolutizmus 

 

 

 

Az Amerikai Egyesült Államok létre-

jötte és alkotmánya 

 

 

A francia forradalom és a napóleoni há-

borúk 

 

 

Az ipari forradalom és hatásai 

 

A 19. század eszméi 

 

 

 

 

Népesség, demográfiai változá-sok, etni-

kai arányok 

 

 

 

 

A magyar királyság helye a Habsburg 

birodalomban 

 

 

A felvilágosult abszolutizmus 

 

 

 

A reformeszmék kialakulása és terje-

dése: Széchenyi István programja 

A reformmozgalom kialakulása 

A szabadságharc eseményei (térkép) 

Rodostói mindennapok 

 

 

Világkép, eszmék, ideológiák, társada- 

         lomkritika (Anglia, Franciaország) 

Filozófusok 

 

Jellemzői: információk önálló rendsze- 

         rezése és értelmezése 

Merkantilizmus, kameralizmus 

 

A hatalommegosztás formái, szintjei 

         (ábraelemzés) 

Az USA alkotmánya és kiegészítései 

 

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata 

Eszmék, irányzatok és hatásuk 

         (Robespierre, Napóleon) 

 

Találmányai és jelentőségük 

 

Liberalizmus, nacionalizmus, konzerva- 

        tivizmus, szocializmus jellemzői, 

        képviselői 

 

 

Fogalmak: népesség, demográfia, míg- 

       ráció, vándorlás, kisebbség, több- 

       ség, nemzetiségek 

Statisztikai táblázatok, diagramok, grafi- 

       konok elemzése, értékelése 

 

Pragmatica Sanctio 

Államszervezet és az országgyűlés felé- 

       pítése és működése (ábrák elemzé- 

       se) 

Mária Terézia és II. József reformjai 

Rendeletek értelmezése 



 

 

 

 

A RE FORM-

KORA 

FORRA-DA-

LOM ÉS SZA-

BAD-SÁG-

HARC MA-

GYAR-OR-

SZÁ-GON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reformkori kultúra és műve-lődés 

 

 

 

 

 

Az 1848-as forradalom és vívmányai az 

áprilisi törvények. 

 

 

 

A szabadságharc története. 

 

 

Megemlékezések jeles napokról 

 

 

 

A Széchenyiek családfája 

Reformprogramja művei alapján 

          (forráselemzés) 

Kossuth Lajos politikai pályája 

Kölcsey Ferenc életrajz (iskolánk néva- 

          dója) 

A zalai Deák Ferenc – politikai életpá- 

          lyája 

Politikusok tetteinek mozgatórugói 

 

Magyarosodás, a magyar polgári nem- 

          zeteszme.  

A nemzetiségek nemzeti ébredése 

Katona József, Vörösmarty Mihály, 

Erkel Ferenc, Liszt Ferenc  

Himnusz, Szózat, Hunyadi László 

 

A pesti forradalom európai előzményei 

Márciusi ifjak 

12 pont 

Az áprilisi törvények (forráselemzés) 

 

Tájékozódás térben, időben 

A szabadságharc csatái térképen 

 

Március 15., 

Október 6., 

Október 23.,  

 

  



 

 

 

 

9–10. évfolyam 

A középiskolai történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában tanultakat, ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a 

tanulókra. Egyrészt a forráskezelés készségeinek fejlesztésében jelentősen túllépnek az általános iskolai szinten. E két évfolyam feladata a forráskezelés és -

elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. Másrészt a korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történe-

lemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka. Az általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan ezek is csak a tanulók fokozott 

tevékenykedtetése révén érhetők 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, lexi-

konok, 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, követ-

keztetés 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. 



 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység 
Az őskor és az ókori Kelet Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az őskori ember világa. Ószövetségi történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, vallások, építmények). 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves összefüggésében lehetséges, ezért lényeges a „gondolkodj globálisan, cse-

lekedj lokálisan” elv elfogadása. Az ember az alkotó munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. A közösség teremti meg 

az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. A közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az államok 

jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. A társadalom tagolt, melyben az engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös 

függés és hierarchia egyaránt fontos. 

A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel 

a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések 

alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. A természeti adottságok meghatározó szerepének felismerése az első államok, birodalmak 

keletkezésében és felbomlásában. Az ókori keleti vallások – különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallás – szellemi, társadalmi 

gyökereinek megismerése, az emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásainak megértése. 

 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

A történelem forrásai. 

 

Az első társadalmak. Nők, férfiak életmódja és társadalmi hely-

zete, életformák. 

 

A folyamvölgyi kultúrák. 

 

A Közel-Keletet egyesítő birodalmak. 

 

Az ókori Kelet kulturális öröksége. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Forrástípusok felismerése, információgyűjtés és 

azok rendszerezése. (Pl. az első civilizációkról fenn-

maradt források csoportosítása különböző szem-

pontok szerint.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése (pl. a pi-

ramisépítéshez kapcsolódó hipotézisek). 

Kritikai gondolkodás: 

 Lényeg kiemelése írott szövegből, ismeretek prob-

lémaközpontú elrendezése. (Pl. egy folyamvölgyi 

kultúra sajátosságainak bemutatása Hammurapi 

törvényei alapján.) 

 Társadalmi csoportok, intézmények működésének 

összehasonlítása. (Pl. eltérő és hasonló vonások az 

ókori Kelet civilizációinak társadalmi szerkezeté-

ben, államszervezetében.) 

Kommunikáció: 

Szóbeli beszámoló gyűjtő-, illetve kutatómunkával 

szerzett ismeretek alapján. (Pl. az ókori keleti civili-

zációk jellegzetes tárgyi emlékeinek és kulturális 

örökségének feldolgozása.) 

Tájékozódás térben és időben 

 Megismert történelmi események időrendbe állí-

tása. (Pl. ókori keleti civilizációk ábrázolása idővo-

nalon.) 

 A történelmi tér változásainak leolvasása térképek-

ről. (Pl. Mezopotámia államainak elhelyezkedése, 

Egyiptom területi változásai.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológia-egészségtan: 

a homo sapiens egysé-

ges faj. 

 

Földrajz: kontinensek, 

rasszok, térképolvasás. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Bibliai történetek, 

az írás kialakulása, je-

lentősége, nyelvcsalá-

dok. 

 

Vizuális kultúra: az 

ókori Kelet (pl. a gízai 

piramisok). 

 

Matematika: a szám-

egyenes, az idő mér-

tékegységei (nap, hó-

nap, év, évtized, évszá-

zad). 

Film/DVD régé-

szeti ásatásokról 

 

Múzeumi  

feladatlap a helyi 

múzeum megte-

kintéséhez 

 

Film/DVD az 

egyiptomi kultú-

rával kapcsolat-

ban 

 

Papíralapú képek 

tablókészítéshez a 

távol-keleti művé-

szetről 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték. 



 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, 

öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus. 

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 
Az ókori Hellász Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. 

További feltételek Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 



 

 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A különböző államformák (királyság, köztársaság) és a hatalomgyakorlás eltérő formáinak (demokrácia, diktatúra) jellemzői, és azok egyé-

nekre és közösségekre gyakorolt hatásainak azonosítása. A közügyekben való részvétel fontosságának elfogadása. A humánum, a szépség és 

jóság antik eszméje megbecsülése, a művészi értékek megóvásának szükségessége.  

Az európai civilizáció gyökereinek feltárása. Az ókori demokrácia alapelveinek megismerése, vázlatos összehasonlítása a modern demokrácia 

alapelveivel. Birodalomszervezési elvek megismerése. A háborúk okainak (történelmi, politikai, gazdasági, vallási, etnikai, hatalmi okok 

stb.) áttekintése. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

 

Az athéni demokrácia kialakulása és működése. 

Államformák, államszervezet. 

 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

 

A görög hitvilág, művészet és tudomány. 

 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

Birodalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző médiumok anyagából, 

szaktudományi munkákból. (Pl. a görög művészet 

témájában.) 

 Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a gö-

rög-perzsa háborúk hőseinek áldozatvállalása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, el-

lenérvek gyűjtése meghatározott álláspontok cáfolá-

sára. (Pl. az arisztokratikus és a demokratikus kor-

mányzás előnyeiről, hátrányairól.) 

 Történelmi-társadalmi adatok, modellek és elbeszélé-

sek elemzése a bizonyosság, a lehetőség és a valószí-

nűség szempontjából. (Pl. Spártáról a történetírásban 

kialakult hagyományos kép árnyalása.) 

 Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizs-

gálata a történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. Hel-

lász történelmét feldolgozó hollywoodi filmek.) 

Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram elemzése/ készítése. 

(Pl. az athéni demokrácia kialakulása.) 

 Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. 

(Pl. gyarmatváros és anyaváros kapcsolata.) 
 

 

Földrajz: a Balkán-

félsziget déli rész-

ének természeti 

adottságai. 
 

Testnevelés és sport: 

a sport- és olimpia-

történet alapjai. 
 

Magyar nyelv és iro-

dalom: görög mito-

lógia, homéroszi 

eposzok, az antik gö-

rög színház és 

dráma, Szophoklész: 

Antigoné. 
 

Dráma és tánc: az 

ókori színház és 

dráma. 

 

Vizuális kultúra: az an-

tik görög képzőművé-

szet. 

 

 

Úti film Krétáról 

DVD-n 

 

Sokszorosított 

vaktérképes fela-

datlap 

 

Képek a görög is-

tenekről 

 

Úti- vagy művé-

szettörténeti film 

Athénról 

 

Játékfilm Nagy 

Sándorról  

DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 



 

 

 Tájékozódás időben és térben: 

 Különböző időszakok történelmi térképeinek 

összehasonlítása, a változások hátterének feltá-

rása. (Pl. Nagy Sándor birodalmának kialaku-

lása térképek alapján.) 

 Egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző 

információforrások alapján. (Pl. a görög gyar-

matosítás fő irányai.) 

Matematika: Pitago-

rasz-tétel, Thalész-té-

tel, Eukleidész (eukli-

deszi geometria), gö-

rög ábécé betűinek 

használata a matemati-

kában. Pi szám jelölése 

[π]. 

 

Fizika: Arkhimédész, 

ptolemaioszi világkép, 

Arisztotelész termé-

szetfilozófiája. 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, 

kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, helóta, 

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. 594 (Szolón reformjai), Kr. e. 508 (Kleiszthenész reformjai), Kr.e. V. 

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

 

 

Tematikai egység 
Az ókori Róma Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában. Újszövetségi történetek. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: múzeumpedagógus múzeumlátogatáshoz; könyvtáros tanár 

Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár 



 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az ókori Római Birodalmat a katonai erő, fejlett jogrendszer és államszervezet jellemezte. A gazdasági és katonai hatalom birtoklása alapja 

lehet egy-egy személy vagy csoport politikai befolyásának. Egy állam eredményes hódításai a közösség tagjai számára jogkiterjesztéssel és 

jobb életfeltétellel járhatnak, míg veresége az egész közösség pusztulását is eredményezheti. A kereszténység az emberek isten előtti egyen-

lőségének meghirdetésével jelentős hatást gyakorolt a kor embereire.  

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása 

játszik szerepet, valamint, hogy a hosszú életű birodalmak társadalma, gazdasági élete, politikai berendezkedése folyamatosan változik. 

Tudja, hogy az antik kultúra a görög és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, lássa az európai civilizációra gyakorolt hatását. A 

zsidó gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és egyházzá szerveződésének megismerésén keresztül felismeri annak civili-

zációformáló szerepét, valamint hatását a későbbi korok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 

 

A köztársaság és a császárság államszervezte és intézményei. 

Államformák, államszervezet. 

 

Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 

 

A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 

 

A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók. 

 

Pannónia provincia. 

 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 A rendelkezésre álló ismeretforrások értelmezése. 

(Pl. a köztársaság államszervezeti ábrái.) 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. gazdaság, gazdálkodás 

a császárkorban.) 

 A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. a 

görög és a római mindennapi élet összevetése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, hanganyagok, filmek vizsgá-

lata a történelmi hiteleség szempontjából. (Pl. Róma 

alapítása, Jézus élete.) 

 Feltevések megfogalmazása történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Caesar és Augustus intézkedései, Constan-

tinus reformjai.) 

 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből tabló készítése. (Pl. a 

római kultúra emlékei napjainkban.) 

 Beszámoló készítése népszerű tudományos iroda-

lomból, szépirodalomból, rádió- és tévéműsorokból. 

(Pl. a gladiátorok élete.) 

 

Földrajz: az Appen-

nini-félsziget termé-

szeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Bibliai történetek, 

Vergilius, Horatius. 

Az írás kialakulása, je-

lentősége, nyelvcsalá-

dok. 

 

Matematika: a római 

számok. 

 

Vizuális kultúra: Co-

losseum, Augusztus 

szobra. 

 

Etika; filozófia: A ke-

reszténység története. 

Az európai civilizáció 

és kultúra zsidó-ke-

resztény gyökerei. 

Papírképek a ró-

mai mitológia és 

történelem nagy 

alakjairól 

 

Papírképek a ró-

mai személyisé-

gekről 

 

Történelmi filmek 

Rómáról (DVD) 

 

Római épületek 

makettjei 

 

Játékfilmek Jézus 

életéről DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 

 



 

 

 Tájékozódás térben és időben: 

 Történelmi időszakok jellegzetességeinek megraga-

dása és összehasonlítása. (Pl. hasonló tartalmú gö-

rög és római események kronológiai párba állítása.) 

 Különböző időszakok történelmi térképeinek össze-

hasonlítása, a változások hátterének feltárása. (Pl. a 

kereszténység terjedése.) 

  

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, keres-

kedelmi mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, önkényuralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, biro-

dalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, provincia, triumvirátus, principatus, limes, colonus, dominatus, diasz-

póra, apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Spartacus, Caesar, Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Cons-

tantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Cannae, 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), 313 (a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom felosztása), 476 (a 

Nyugatrómai Birodalom bukása). 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A középkor Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A 

középkori járványok. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A keresztény vallás szerepe az európai szellemi és hatalmi expanzióban, az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységének azono-

sítása, távlatos jelentőségének megértése. Az egyéni érdekeltség kiterjedése, a hatalommegosztás elvének megjelenése az egyházi és világi, 

illetve a központi és helyi hatalom között mint meghatározó európai fejlődési mozgatórugók értékelése. A városokat megillető közösségi 

szabadságjog, kiegészülve az önkormányzatisággal, az ott élők számára fontos értékként jelent meg.  

A középkori keresztény civilizáció örökségének feltárása és a középkori városi civilizáció továbbélésének kimutatása a modern európai civi-

lizációban. A rendiség azonosítása mint a modern állam középkori gyökere. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló hatásának 

felismerése. Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióinak különböző szempontok alapján történő összehasonlítása. A keresztény és az iszlám 

világvallás civilizációformáló szerepének tudatosítása. A középkori keresztény vallásos világkép módosulásának nyomon követése a 

történelem során. A humanizmus örökségének kimutatása a modern ember gondolkodásmódjában. A Gutenberg-galaxis szerepének értéke-

lése az emberi civilizációban. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Új királyságok a Nyugatrómai Birodalom egykori terüle-

tén. A Frank Birodalom. 
 

A nyugati és keleti kereszténység. 

 

Nyugat-Európa gazdasága és társadalma. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

Róma örökösei: a Bizánci Birodalom és a Német-római Biroda-

lom létrejötte. 

 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés szaktudományi munkákból. (Pl. a fe-

udalizmus terminológiája.) 

 Információk önálló rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. (Pl. a keresztes hadjára-

tok európai anyagi és szellemi kultúrára, életmódra 

gyakorolt hatásainak összegzése.) 

 Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. az isz-

lám mindennapi életet szabályozó előírásainak be-

tartása.) 

 

Földrajz: Európa ter-

mészeti adottságai, az 

arab világ földrajzi jel-

lemzői, világvallások, 

arab földrajz (tájolás, 

útleírások), az ún. kis 

jégkorszak Európában. 

 

 

Mezőgazdasági 

eszközök képe, 

makettje 

 

Játékfilm a közép-

korról DVD-n 

 

 

 



 

 

Az államalapítások kora Észak-, Közép- és Kelet-Európában. 

 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása. 

 

A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. 

 

Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 

A rendiség kialakulása. 

 
 

Nyugat-Európa válsága és fellendülése a  

XIV–XV. században. 

 

A közép- és kelet-európai régió államai. 

 
Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a középkorban 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz 

Világkép, eszmék, ideológiák. 

Korok, korstílusok.  

 

Hétköznapi élet a középkorban 

 Ismeretszerzés grafikonokból, diagramokból. 

(Pl. Európa lakosságának becsült növekedését 

bemutató diagram kapcsán.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Jeanne d’Arc életútja és halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Kérdések önálló megfogalmazása. (Pl. az uradalom 

felépítésével és működésével kapcsolatban.) 

 Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

(Pl. Nagy Károly portréja krónikarészlet alapján.) 

 Feltevések megfogalmazása egyes történelmi jelensé-

gek hátteréről, feltételeiről, okairól. (Pl. a mezőgazda-

ság fellendülésében szerepet játszó tényezők elem-

zése.) 

 Különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek 

tisztázása. (Pl. a középkori ember gondolkodásának 

átélése és megértése.) 

 

Kommunikáció: 

Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. a 

hűbéri viszony és hűbéri lánc bemutatását 

szolgáló ábra.) 

 

 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: lovagi költészet, 

vágánsköltészet, Boc-

caccio, Petrarca. 

 

Etika: hit és vallás, a 

világvallások ember-

képe és erkölcsi tanítá-

sai, az intolerancia, 

mint erkölcsi dilemma. 

 

Vizuális kultúra: bi-

zánci művészet, román 

stílus, gótika, rene-

szánsz (Leonardo, 

Michelangelo, Raffa-

ello). 

 

Matematika: arab szá-

mok (hindu eredetű, 

helyi értékes, 10-es 

alapú, arab közvetítés-

sel világszerte elterjedt 

számírás), arab al-

gebra. 

 

Zenei CD  

pravoszláv egy-

házi zenefelvétel-

lel 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 



 

 

  Mások érvelésének összefoglalása és figyelembevé-

tele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját ál-

láspont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. valóban 

nevezhetőek-e a Nyugatrómai Birodalom bukása 

utáni évszázadok sötét középkornak.) 

 Események, történetek, jelenségek dramatikus meg-

jelenítése. (Pl. egy középkori vár lakóinak egy 

napja.) 

 Esszé írása történelmi-társadalmi témákról. (Pl. a 

város, mint az egyik legsajátosabb európai intéz-

mény.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

 Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. összehasonlító idő-

rendi táblázat a XIV–XV. sz.-i Nyugat-, Közép- és 

Kelet-Európa legfontosabb politikai eseményeiről.) 

 A történelmi tér változásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az arab hódítás fontosabb szaka-

szainak bemutatása.) 

 Egyszerű térképvázlatok rajzolása információforrá-

sok alapján. (Pl. Európa három régiójának bejelö-

lése a vaktérképen.) 

Fizika: Arab csillagá-

szat (arab eredetű csil-

lagászati elnevezések, 

csillagnevek, iszlám 

naptár stb.). Közép-

kori technikai találmá-

nyok, a gótikus stílus 

technikai alapjai 

(támív, támpillér); tu-

dománytörténet, aszt-

rológia és asztronómia. 

 

Biológia-egészségtan: 

az arab orvostudo-

mány eredményei. 

 

Ének-zene: a középkor 

zenéje; a reneszánsz 

zenéje. 

 

 

 

 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, keres-

kedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 



 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 

majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, inkvizíció, eretnekség, kolduló rend, rendi monarchia, városi 

önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, humanizmus, szul-

tán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói Szent Tamás, 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 
A magyarság története a kezdetektől 1490-ig Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) 

István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. 

Hunyadi Mátyás portréja. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, könyvtáros tanár, múzeumpedagógus 

Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár. 



 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A magyarság korai története révén annak felismertetése, hogy az új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási 

képesség fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. A kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás teremtette meg a feltételeit 

a magyar állam megerősödésének és fejlődésének. Az országépítés során megjelenő új kihívásokra adott megfelelő válaszaival a kor politikai 

vezetése hozzájárult a társadalmi, gazdasági fejlődéshez, amely felerősítette mind a védekező, mind a támadó katonai erőt, melynek révén a 

Magyar Királyság a térség meghatározó államává vált. 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére vonatkozó álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságá-

ból és az egyes szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek egymásnak olykor ellentmondó adataiból 

fakad. Tudása elmélyül az államalapításról, megérti történelmi jelentőségét. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam. A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, hogy Magyarország a közép-európai 

régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. Tudja, 

hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal és az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalando-

zások kora. Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent Ist-

ván, Szent László, Könyves Kálmán, I. András, IV. Béla). 

 

A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. 

század végéig. 

 

A Magyar Királyság, mint jelentős európai hatalom, az Anjouk, 

Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás korában. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom pár-

harca. 

 

Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folya-

mán. 

 

A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Kulcsszavak és kulcsmondatok keresése szövegben. 

(Pl. Szent István törvényeiben.) 

 Információk gyűjtése és önálló rendszerezése, értel-

mezése. (Pl. az Aranybulla elemzése.) 

– Tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. 

korstílusok azonosítása magyarországi műemléke-

ken.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, el-

lenvélemények cáfolására. (Pl. a magyar honfogla-

lás lefolyása.) 

– Kérdések megfogalmazása a források megbízható-

ságára, a szerző esetleges elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. (Pl. korabeli utazók, kró-

nikaírók leírásainak elemzése.) 

– Különbségek felismerése és a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. a 

jobbágy fogalom jelentésváltozása.) 

– Híres emberek, történelmi személyek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a cselekedeteinek moz-

gatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a magyar nyelv 

rokonsága, története, 

nyelvcsaládok, 

régi magyar nyelvem-

lékek: a Tihanyi apát-

ság alapítólevele, Ha-

lotti beszéd és könyör-

gés, Ómagyar Mária-

siralom. 

Eredetmondák (pl. 

Arany János: Rege a 

csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: Pan-

nónia dicsérete, Ka-

tona József: Bánk Bán, 

Arany János: Toldi. 

 

Vizuális kultúra: A 

nagyszentmiklósi 

kincs, a honfoglalás 

korát feldolgozó kép-

zőművészeti alkotások 

megfigyelése, elem-

zése.  

Román, gótikus és re-

neszánsz emlékek Ma-

gyarországon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régi magyar 

mondák 

 

Játékfilm a hon-

foglalás koráról 

(DVD) 

 

Játékfilm Szent 

Istvánról 

 

CD-rom a hon-

foglalás és állam-

alapítás koráról 

 

Múzeumi feladat-

lap a múzeum 

látogatáshoz 

 

Ismeretterjesztő 

film az Árpád-

házi uralkodók-

ról DVD-n 

 

Az Aranybulla 

fakszimiléje 

 

Ismeretterjesztő 

film a tatárokról 

 



 

 

 

 

 – Történelmi jelenetek elbeszélése, eljátszása külön-

böző szempontokból. Erkölcsi kérdéseket felvető 

élethelyzetek megismerése és bemutatása. (Pl. Nán-

dorfehérvár ostromának rekonstruálása magyar és 

török korabeli források alapján.)  

– Különböző szövegek, kép- és hanganyagok stb. vizs-

gálata történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. a XIX. 

századi historizáló festészet alkotásai [pl. Feszty-kör-

kép].) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi-társadalmi témákról. (Pl. I. 

Károly gazdasági reformjainak okai.) 

– Történelmi, társadalmi témák vizuális ábrázolása. 

(Pl. a magyar társadalom változásai az Árpád-kor-

ban.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Tanult események, jelenségek topográfiai helyének 

meghatározása térképen. (Pl. a magyarság vándor-

lásának fő állomásai.) 

 Az európai és a magyar történelem eltérő időbeli rit-

musának elemzése. (Pl. A kereszténység felvétele, 

államok alapítása.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása információforrá-

sok alapján. (Pl. a tatárjárás.) 

 

Ének-zene: reneszánsz 

zene: Bakfark Bálint. 

 

Matematika: térbeli 

modellek készítése va-

laminek a demonstrá-

lásához. 

 

Informatika: forrás-

használat, hitelesség. 

A Képes Krónika 

fakszimile vagy 

könyvkiadásban 

 

Képek Mátyásról, 

a Corvinákról tab-

lókészítéshez 

 

Képek a visegrádi 

királyi palotáról 

 

Játékfilm és isme-

retterjesztő film 

Mátyásról DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelem atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 



 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 

egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, 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, Szent Gellért, I. (Szent) László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. 

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

Topográfia: Baskíria, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, Pozsony, Horvátország, Er-

dély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, Havasalföld, Moldva, Kassa, Nándorfehérvár, Bécs. 

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

972–997 (Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077–95 (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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 9. évfolyam végén 

 

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

emberi értékek tudatos vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás fontosságának felis-

merése, 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, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. Is-

merje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mérték-

ben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

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

sen befolyásolják. 

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

hátterét.  

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

lenség, folyamat értelmezésénél. 

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

ket. 

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

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

forrásokból, történelmi kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból, grafi-

konokból, diagramokból és internetről. 

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

cióforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a 

szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének 

mozgatórugóiról. 

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

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

kat 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 korsza-

kok emberi sorsait a változások szempontjából, és legyen képes a változások megkülönböztetésére is. 

Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok rajzolására, különböző idősza-

kok történelmi térképeinek az összehasonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott 

témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység 
A világ és Európa a kora újkorban Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás eszméi. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A világ különböző civilizációit összeköti az emberi alapszükségletek biztosításának szükségessége (élelem, biztonság, világ megértésének 

igénye stb.), ezért is fontos az empatikus látásmód, amely a leigázottak szemével is értékeli a földrajzi felfedezéseket és az azt követő gyar-

matosítást. Az egyház világi hatalmával való szembefordulás nyomán jött létre a reformáció, amely a hitélet megújítása mellett az önkor-

mányzatiság kiterjesztésével és a munkaelvűség (hivatásetika) meghirdetésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Európára. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a világ képét. Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen esélyeket 

és/vagy veszélyeket hordoz magában. Az európai régiók eltérő fejlődésének és egymásra hatásának megismerése. A tőkés gazdaság működési 

mechanizmusának átlátása. A termelés új szervezeti formái társadalomformáló hatásának felismerése. Megismeri az európai régiók eltérő 

fejlődését és egymásra hatását. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és kö-

vetkezményeik. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Reformáció és katolikus megújulás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatá-

sai. 
 

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 
Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző típusú forrásokból. (Pl. a 

95 pontból a lutheri tanok kimutatása; a barokk stí-

lusjegyeinek felismerése képek alapján.) 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek 

megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a pol-

gárosult angol nemesség és a francia nemesség ösz-

szehasonlítása.) 

 

Földrajz: földrajzi fel-

fedezések topográfiai 

vonatkozásai, a hol-

land mélyföld, a Nap-

rendszer. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Shakespeare, Mo-

lière. 

 

 

Képes történelem 

sorozat megfelelő 

kötete 

 

Játékfilm Luther-

ről DVD-n 

 

Játékfilm Erzsé-

bet királynőről 

DVD-n 

 

 

 



 

 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. 

század elején. 
Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A tőkés gazdaság kibontakozása a Tudorok korában. 

 

Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kiala-

kulása. 
A hatalommegosztás formái, szintjei. 

 

A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

 
A tudományos világkép átalakulása. 

 

– Információk önálló rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. a harmincéves háború okainak csoportosítása.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztá-

sára, ellenérvek gyűjtése meghatározott álláspon-

tok cáfolására. (Pl. forradalom volt-e a XVII. szá-

zadi angliai átalakulás?) 
– A különbségek felismerése és a változások nyomon kö-

vetése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. az 

ipari termelési keretek – céh, kiadási, felvásárlási rend-

szer, manufaktúra – összehasonlítása.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a XVI. 

századi világkereskedelem működése.) 
– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

az angol polgárháború szakaszairól.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A történelmi tér változásainak leolvasása térképekről. 

(Pl. a reformáció egyes irányzatainak a térhódítása.) 

 

 

Dráma és tánc: az an-

gol reneszánsz színház 

és dráma, 

a francia klasszicista 

színház és dráma. 

 

Vizuális kultúra: a ba-

rokk stílus. 

 

Ének-zene: a barokk 

zene. 

 

Fizika: A földközép-

pontú és a napközép-

pontú világkép jellem-

zői. A Föld, a Nap-

rendszer és a Kozmosz 

fejlődéséről alkotott 

csillagászati elképze-

lések. 

Kepler törvényei, 

Newton. 

 

Filozófia: Descartes, 

Bacon, Locke. 

Ismeretterjesztő 

film a Versailles-i 

palotáról DVD-n 

 

Képek jelentős 

kora újkori sze-

mélyiségekről 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, keres-

kedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 



 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformá-

ció, jezsuita, barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, Kopernikusz, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) 

Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol 

polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a kora újkorban Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, kuruc mondák és történetek. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus 

Tárgyi: interaktív tábla, könyvtár 



 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A politikai, majd a későbbi vallási megosztottság is hozzájárult az ország három részre szakadásához, ezért lényeges felismerni a közösségi 

és egyéni érdek összehangolásának és a társadalmi összefogásnak a szükségességét külső támadás esetén. A hazai polgárság és parasztság 

művelődésében máig hatóan a reformáció a bibliafordítás és a magyar nyelvű hitélet, míg a katolikus vallás a megújulása révén jutott jelentős 

szerephez. Az uralkodói önkény nyomán létrejövő nemzeti összefogás mozgósító erejének és a kölcsönös engedményeken alapuló megálla-

podás hosszú távú jelentőségének értékelése a Rákóczi-szabadságharc kapcsán. A sorsfordító történelmi események nem kizárólag egy ki-

váltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. A kiemel-

kedő történelmi személyek közösségformáló és társadalom-átalakító szerepének felismerése. A részekre szakadt ország helyzetének megér-

tése a két nagyhatalom ütközőzónájában, annak belátása, hogy a török kiűzését a hatalmi erőegyensúly felbomlása tette lehetővé. A másfél 

évszázados török uralom rövid és hosszú távú következményeinek átlátása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A Jagelló-kor. 

 

Az ország három részre szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szaktudományi munkákból (pl. Er-

dély aranykoráról). 

– Az internet kritikus felhasználása történelmi isme-

retek szerzésére. (Pl. a magyarországi oszmán – tö-

rök építészeti emlékekről.) 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A reformáció kul-

turális hatása; Páz-

mány Péter; 

Zrínyi Miklós: Szigeti 

veszedelem, kuruc 

költészet, Mikes Kele-

men. 

 

 

CD török zenei 

felvétellel 

 

CD-rom, képek 

magyar várakról 

 

Történelmi tárgyú 

játék-filmek 

DVD-n 

 

 



 

 

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 

 

A török kiűzése Magyarországról. 

 

Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–

XVII. századi Magyarországon. 

 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Kritikai gondolkodás: 

– Különböző történelmi elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján.(Pl. Brodarics István és Szu-

lejmán a mohácsi csatáról.) 

– Feltevések megfogalmazása egyes történelmi jelensé-

gek hátteréről, feltételeiről, okairól. (Pl. Szapolyai ki-

rályságának szerepe az önálló Erdélyi Fejedelem-

ség későbbi létrejöttében.) 

 

Kommunikáció: 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

kép alapján váralaprajz elkészítése.) 

– Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe-

vétele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját 

álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. az or-

szág előtt 1526-ban álló alternatívák megvitatása.) 

– Esszé írása történelmi témákról. (Pl. a török uralom 

hatása Magyarország fejlődésére címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az egyetemes és a magyar történelem eltérő időbeli 

ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a 

Rákóczi-szabadságharc és a spanyol örökösödési 

háború eseményei között.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. az ellenreformáció térnyeré-

sének nyomon követése.) 

 

Ének-zene: Szegényle-

gény katonaénekek (pl. 

Csínom Palkó). 

 

Földrajz: a természeti 

környezet változása a 

török korban. 

 

Matematika: képzelet-

ben történő mozgatás 

(pl. átdarabolás elkép-

zelése; testháló össze-

hajtásának, szétvágá-

soknak az elképzelése; 

testek különféle sík-

metszetének elképze-

lése). 

Feladatlap múze-

umlátogatáshoz 

 

Ismeretterjesztő 

film a török hó-

doltságról  DVD-

n 

 

Kuruc nóták zenei 

CD-n 

 

Képek a kora új-

kori Magyaror-

szág kultúrá-jának 

jelentős személyi-

ségei-ről 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, életmód, 

város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 



 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, 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. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Ónod, Nagyszombat. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata, a kettős királyválasztás), 1541 (Buda elfoglalása, az ország három részre szakadása), 1552 (Eger siker-

telen török ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború, a bécsi béke), 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 
Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari 

forradalom találmányai. 

További feltételek 
személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

tárgyi: interaktív tábla 



 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A felvilágosodás állította középpontba a világmindenség ésszel felfogható megértését, a tudományos megismerés elsőbbrendűségét, a folya-

matos haladás, fejlődés utópisztikus eszményét. Az alapvetőnek nevezett emberi jogok, amelyek mind a mai napig a nyugati demokráciák 

jogrendjének alapját jelentik. A korszak eszméi (egyenlőség, szabadság, testvériség) nem egyszer egymást kizáró módon valósulnak meg. A 

korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában a népboldogítás zsarnoki, terro-

risztikus eszközeinek alkalmazását is eredményezte. 

A tanuló belátja, hogy a hatalommegosztás és a képviseleti elv általánossá válása a polgári államokban a demokratikus jogok gyakorlásának 

kiterjesztését eredményezte. Megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági átalakulás egymást erősítve bontakozik ki. Felismeri, hogy 

az ipari forradalom, amely új energiaforrások hasznosítása mellett új technikai eszközök alkalmazásával és a termelési formák átalakításával 

létrehozta az ipari társadalmat, a népesség számszerű gyarapodását, urbanizációt és az ipari munkásság létszámának növekedését eredmé-

nyezte. Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák –liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és 

átlátja, hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

A felvilágosult abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 
Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a 

tömegek bekerülése a politizálásba.) 

– Információk önálló rendszerezése és értelmezése. 

(Pl. az ipari forradalom találmányai és jelentősé-

gük.) 

 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a felvilágosodás 

és a romantika, a fran-

cia Enciklopédia, 

Voltaire: Candide. 

 

Vizuális kultúra: klasz-

szicizmus és roman-

tika. 

 

Ének-zene: Marseilla-

ise. 

 

Képek a felvilágo-

sodás korának ki-

emelkedő szemé-

lyiségeiről 

 

A francia forrada-

lom vezetőinek 

arcképei, forra-

dalmi jelképek ké-

peken. 

 

 



 

 

A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rend-

szere. 

 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 
A XIX. század eszméi. 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-törté-

nelmi jelenségek okairól. (Pl. a forradalmi terror és 

szükségessége.) 

– Történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása viselkedésük mozgatórugóiról. (Pl. 

Robespierre, Napóleon.) 

 

Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi források elemzése, összefüg-

gések felderítése. (Pl. a Függetlenségi nyilatkozat 

elemzése és a felvilágosodás hatásának kimuta-

tása.) 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a hata-

lommegosztás elvének ábrája.) 
– Beszámoló, kiselőadás tartása népszerű tudomá-

nyos irodalomból, (Pl. a szabadkőművesség témá-

jában.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

a francia forradalom korszakai.) 

– Események, történetek dramatikus megjelenítése. 

(Pl. XVI. Lajos pere.) 

– Esszé írása történelmi, filozófiai kérdésekről (Pl. a 

„Mi viszi előre a világot? Forradalom vagy szerves 

fejlődés” témájában.) 

Tájékozódás időben és térben: 

– Események időrendbe állítása. (Pl. a 1848-as forra-

dalmak.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. Lengyelország felosztása.) 

Fizika: hőerőgépek, a 

teljesítmény mérték-

egysége (watt). 

 

Erkölcstan; etika: 

Állampolgárság és 

nemzeti érzés. A sza-

badság rendje: jogok 

és kötelességek. Ma-

gánérdek és közjó. 

Részvétel a közélet-

ben. A társadalmi 

igazságosság kér-

dése. 
 

Földrajz: urbanizációs 

folyamatok és hatá-

saik. 

 

Filozófia: a felvilágo-

sodás filozófusai (pl. 

Diderot, Voltaire, 

Rousseau), a német 

idealizmus (pl. Kant, 

Hegel), Marx. 

 

Játékfilm a francia 

forradalom korá-

ról DVD-n 

 

A Marseillaise ze-

nei CD-n 

 

Szerepkártyák a 

szerepjátékhoz 

 

Játékfilm Napóle-

onról DVD-n 

 

Játékfilm (Di-

ckens-regényfel-

dolgozás) DVD-n 

 

Makettek, model-

lek, animációk az 

ipari forradalom 

találmányairól 

 

Fogalomtár 

 

 

  Biológia-egészségtan: 

védőoltások (az immu-

nológia tudományának 

kezdetei). 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a mo-

dern nyilvánosság ki-

alakulása. 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség. 



 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, népes-

ségfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

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

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, 

felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, liberalizmus, konzervativiz-

mus, szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. (Nagy) Frigyes, II. (Nagy) Katalin, Washington, XVI. Lajos, Danton, 

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

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 (forradal-

mak Európában). 

 

Tematikai egység 
Az újjáépítés kora Magyarországon Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. Nemzetiségi viszonyok. 

További feltételek 
személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

tárgyi: interaktív tábla, DVD-lejátszó, CD lejátszó 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A hosszú, békés időszak, az ország újjáépítése együtt járt más népek, nemzetiségek befogadásával/betelepülésével/betelepítésével, gazdasági, 

kereskedelmi, kulturális fejlődést és egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely később nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alap-

jául szolgált. A modernizációs kényszer nyomán – a népboldogítás zsarnoki eszközeinek alkalmazása révén is – alakul ki közéletünkben a 

ma is meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. 

A tanulók felismerik, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a központi és a helyi hatalom egyensúlya jelentett garanciát a békés 

építőmunkára, amely kedvezően érintette a mezőgazdaság helyzetét, de bizonyos értelemben gátját jelentette a hazai ipari termelés kibonta-

kozásának. Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lénye-

gét, és reális képet alkot Magyarország birodalmon belüli helyzetéről. Az önkormányzatiság (vármegyerendszer) szerepének megértése a 

függetlenség bizonyos elemeinek a megőrzésében. Tudja, hogy a korszakban jelentősen megváltozott Magyarország etnikai képe, és hogy 

ennek napjainkig ható következményei lettek. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

Népesség és környezet: demográfiai változások, az etnikai ará-

nyok átalakulása. 

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

 

A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Biro-

dalomban.  

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. a korszakra vonatkozó 

demográfiai adatok elemzése, értékelése.) 

 

 

Földrajz: Magyaror-

szág természeti 

adottságai. 
 

 

Zenei CD a ma-

gyarországi nem-

zetiségek jel-

lemző zenéivel 

 

A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 

 

Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. század-

ban. 

 

A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

– A tanultak felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. a 

felvilágosodás fogalmainak azonosítása a korszak 

uralkodói intézkedéseiben.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Martinovics Ignác perújrafelvétele.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása a történelmi személyi-

ségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatóru-

góiról. (Pl. II. József politikai életpályájának elem-

zése.) 

 

Kommunikáció: 

– Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló készí-

tése. (Pl. nemzetiségek Magyarországon.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

jobbágyterheket szemléltető ábra készítése.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. Magyarország etnikai összetételé-

nek, elemzése.) 

– Egyszerű térképvázlatok rajzolása különböző infor-

mációforrások alapján. (Pl. a népességmozgások 

irányainak megjelenítése.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Nyelvújítás: Ka-

zinczy Ferenc. 

A magyar felvilágoso-

dás irodalma: Besse-

nyei György, Csoko-

nai Vitéz Mihály. 

 

Ének-zene: a barokk 

zene (pl. J. S. Bach, 

Händel), a klasszikus 

zene (pl. Haydn). 

 

Vizuális kultúra: ba-

rokk stílusú kastélyok, 

templomok, illuzio-

nisztikus freskók, fo-

gadalmi szobrok és 

táblaképek Magyaror-

szágon. 

 

Informatika: könyvtár-

típusok, könyvtártörté-

net. 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgaz-

dálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, felső tábla, alsó tábla, kettős vámrendszer,úrbéri rendelet, Ratio 

Educationis, türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

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 
Reformkor, forradalom és szabadságharc Magyarországon Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 



 

 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus (1-2 múzeumi foglalkozáshoz) 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza meg. Ezek 

nyomán megfogalmazódik a jobbágyi és rendi viszonyok meghaladásának, az érdekegyeztetés, a közteherviselés, valamint a nemzeti nyelv és 

kultúra megteremtésének szükségessége, amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését célozzák. E célok megvalósítása 

állítja középpontba azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, egymást kiegészítve a közösség hosszú távú érde-

keit szolgáló reformprogramok mellé állítják a közvéleményt. A közös cél eredményezi a forradalom és szabadságharc idején létrejövő nemzeti 

egységet és összefogást, amely számos politikai, társadalmi és katonai eredménnyel jár, és csak két nagyhatalom külső katonai agressziója 

képes leverni. 

Megérti a tanuló, hogy a fejlődésben – Nyugat-Európa mintaadó államaihoz képest – lemaradt magyar társadalmat és gazdaságot célzó, re-

formkori modernizációs szándékok elvezettek a polgári Magyarország megteremtéséhez. A reformkorban megjelenő magyar polgári nemzet-

eszme és jelentőségének megismerése. Belátja, hogy a reformkor jelentős személyiségei irányt szabtak a történelmi eseményeknek. A magyar 

és az egyetemes történelem összefüggéseinek átlátása. Március 15. eseményeinek megismerése nemzeti ünnepünk méltó megünneplése céljá-

ból. A reformkor nagy alakjainak példáján keresztül pozitív nemzettudat kialakítása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az átalakuló társadalom és gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életfor-

mák. 

 

A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István 

programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 
 

A reformmozgalom kibontakozása. 

 
A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 

 

A reformkori művelődés, kultúra. 

 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 
Békék, háború, hadviselés. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyzetek meg-

figyelése, következtetések levonása. (Pl. a nemesi élet-

szemlélet megismerése Pulszky Ferenc műve alapján.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. Petőfi 

Sándor halála.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, felte-

vések megfogalmazása viselkedésük mozgatórugóiról. (Pl. 

Széchenyi István, Görgey Artúr.) 

– Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizs-

gálata a történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. Né-

meth László Az áruló című történeti drámája.) 
 

Magyar nyelv és 

irodalom: A felvi-

lágosodás és a re-

formkor irodalma. 

Nemzeti dráma, 

nemzeti színját-

szás kezdetei. 
 

Dráma és tánc: a 

XIX. századi ma-

gyar színház és 

dráma néhány al-

kotása: Katona 

József: Bánk 

bán, Vörösmarty 

Mihály: Csongor 

és Tünde. 

 
 

Játékfilm 

Széchenyiről 

DVD-n 

 

Ismeretter-jesztő 

film a reformkor-

ról DVD-n 

 

Szerepkártyák 

szerepjátékhoz 

 

Képek a nemzeti-

ségek viseleteiről 

 

Múzeumi feladat-

lap 

 

Képek tablókészí-

téshez 

 



 

 

 Kommunikáció: 

– Elsődleges történelmi források elemzése, összefüg-

gések felderítése. (Pl. Széchenyi programja a Stá-

dium 12 pontja alapján.) 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a re-

formkori rendi országgyűlés felépítése és a tör-

vényhozás menete.) 
– Események, történetek, jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. Széchenyi és Kossuth vitája.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. az 1848-as forradal-

mak kölcsönhatásai.) 

– Események időrendbe állítása. (Pl. a pesti forrada-

lom eseményei.) 

Vizuális kultúra: 

klasszicizmus és ro-

mantika. 

 

Ének-zene: Himnusz, 

Szózat, Erkel Ferenc: 

Hunyadi László – a 

nemzeti opera szüle-

tése, Liszt Ferenc. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág természeti adott-

ságai, folyamszabályo-

zás. 

A szabadságharc 

dalai zenei CD-n 

 

Játékfilm a sza-

badságharc vere-

ségéről DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, cenzúra, államnyelv, önkéntes örökváltság, kötelező örökváltság, köz-

teherviselés, érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, felelős kormány, népképviselet, cenzusos választójog, 

jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák Ferenc, Kossuth Lajos, Eötvös József, Metternich, Batthyány Lajos, 

Szemere Bertalan, Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey 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). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 10 évfolyam végén 

 

A  koraújkori egyetemes és magyar kultúrkincs rendszerező megismerésével, az egyetemes emberi ér-

tékek tudatos vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez való tartozás fontosságának felismerése, el-

fogadása. 

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 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, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján tudjuk megkülönböztetni. Is-

merje fel, hogy a vallási előírások, valamint az államok által megfogalmazott szabályok döntő mérték-

ben befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.  

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

sen 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 je-

lenség, folyamat értelmezésénél. 

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

ket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság koraújkori békés építőmunkájának eredményeit, valamint a pol-

gári 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, grafi-

konokból, diagramokból és internetről. 

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

cióforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a 

szerző esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek megfigyelésére/következtetések levoná-

sára. Tudja írott és hallott szövegből a lényeget kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek 

tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a többféleképpen értelmezhető szövegek je-

lentésrétegeinek 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 témá-

kat 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 korsza-

kok 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 idősza-

kok 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 jegyében 

telik el. Mindazon fejlesztési területeket és kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a 

történelemtanítás során szerepet játszanak. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti azonosságtudat kiala-

kítása 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 állampolgárokká váljanak. Ehhez használjuk fel és 

tudatosítsuk a közelmúlt történelmének értékeit (jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, felta-

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

rendszerváltás/rendszerváltozás, a demokratikus jogállam kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozá-

sunk az európai közösséghez és az atlanti szövetséghez), nem elhallgatva, de nem is túlhangsúlyozva 

történelmünk árnyoldalait sem. 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 a történelmi 

háttér ismeretében következtetések levonása is elvárt. Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos isme-

rete szükséges, hanem az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a 



 

 

különböző történelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme a közép-

iskolai 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 fel-

ismerését is célozza. Ezen a szinten már elvárt egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, vala-

mint kronológiai munkák használata is. Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi 

és földrajzi térképek összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelensé-

gek értelmezésében. 

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

maköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a NAT-ban megfogalmazott valam-

ennyi 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 – mi-

ként 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. Az általános célok közül jelentős mértékben segíti az állam-

polgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az önkéntesség gondolatá-

nak elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, valamint kisebb mértékben a pálya-

orientációt is. 

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

álló 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 isme-

retek 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. Mi-

vel 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 gyakorlá-

sára, a munkavállalói, illetve a vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési és helyhatósági válasz-

tásokon való részvételre. 

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

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

lyamat 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, ame-

lyek 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. évfolyam  

 

Tematikai egység 
A nemzetállamok és a birodalmi politika kora Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ újrafel-

osztásáért, élet a gyarmatokon. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus (1-2 múzeumi foglalkozáshoz) 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom termékeinek piacigénye együttesen segítik elő a nemzetállamok létrejöttét, mely állami 

keretként hatékonyan képes egy nép érdekeit megjeleníteni, megvédeni. A különböző nemzetállamok megteremtésének igénye, a tőkés ter-

melés állandó bővítésének kényszere magában hordozza a nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a gyarmatosítás új 

szakaszának megjelenését eredményezi. A modern polgári államszervezet új funkciói kiterjednek az oktatásra, az egészségügyre és a szoci-

álpolitikára, azaz számos, a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

A tanuló felismeri, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal (környezet-

károsítás, társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) járnak. A XIX. század első felében kialakult új eszmék hatására jelentősen átalakult a 

világ fejlődése a század második felében. Megérti azokat a régi fejlődési kereteket szétfeszítő törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek 

el egy olyan mértékű hatalmi versengéshez, amely beletorkollott az első világháborúba. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németor-

szág, a balkáni államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

 

Az Amerikai Egyesült Államok nagyhatalommá válása. 

 

Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban. 

 

Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, 

életmód, épített és természetes környezet). 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 

A modern polgári állam jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

 

Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felé-

ben: gyarmati függés, a birodalmak versenye a világ újrafelosz-

tásáért. 

Függetlenség, alávetettség, kisállamok, nagyhatalmak. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. az egyenlőtlen fejlődés 

fogalmának értelmezése.) 

– Önálló információgyűjtés különböző médiumokból. 

(Pl. az ipari forradalom második szakaszának talál-

mányai.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Különbségek felismerése és a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. (Pl. 

szövetségi rendszerek.) 

– Híres emberek, történelmi személyek jellemzése, fel-

tevések megfogalmazása a történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

(Pl. Bismarck politikai pályája.) 

– Önálló vélemény megfogalmazása történelmi ese-

ményekről, szereplőkről, jelenségekről, filozófiai 

kérdésekről. (Pl. a gyarmatosítás ideológiája.) 

 

Kommunikáció: 

– Esszé írása történelmi – társadalmi témákról. (Pl. a 

technikai fejlődés hatása a környezetre és az élet-

módra.) 

 

 

Földrajz: kontinensek 

földrajza, Európa or-

szágai, Balkán, a vá-

rosfejlődés szakaszai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Stendhal, Balzac, 

Victor Hugo, Puskin, 

Zola, Dosztojevszkij, 

Verlaine, Rimbaud, 

Baudelaire, Keats. 

 

Vizuális kultúra: ek-

lektika, szecesszió és 

az izmusok meghatá-

rozó alkotói és művei. 

 

Ének-zene: Verdi, Puc-

cini, Wagner, 

Debussy. 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák vitá-

hoz 

 

Ismeretterjesztő 

film az ipari forra-

dalomról DVD-n 

 

Játékfilm DVD-n 

az amerikai pol-

gárháború koráról 

 

Képes történelem 

sorozat kötete 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 – Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe vé-

tele. A véleménykülönbségek tisztázása, a saját állás-

pont gazdagítása, továbbfejlesztése. (Pl. rabszolga-

kérdés, női emancipáció.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

– Történelmi időszakok összehasonlítása a változások 

mennyisége és gyorsasága szempontjából. (Pl. gyar-

matbirodalmak kiterjedése a XIX. század elején és 

végén.) 

– Események, jelenségek, tárgyak, személyek idő-

rendbe állítása. (Pl. az olasz és a német egység meg-

valósulásának fő lépései.) 

Fizika: tudósok, felta-

lálók: Faraday, Helm-

holz. 

 

Kémia: Meyer, Men-

gyelejev, Curie házas-

pár. 

 

Biológia-egészségtan: 

Pasteur, Darwin: evo-

lúcióelmélet. 

 

Testnevelés és sport: 

újkori olimpiák. 

 



 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, középosztály, városiasodás, emancipáció, szakszervezet, keresztényszocializ-

mus, szociáldemokrácia, egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 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 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora Magyarországon Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a dualizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek helyzete. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A szabadságharc erőszakos leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével, hiszen azok egy részére (pl. jobbágyfelszabadí-

tás) az új hatalomnak is szüksége van saját helyzete stabilizálásához. A kompromisszumos megoldás a maga előnyei mellett óhatatlanul 

önbecsapásként is működhet, ha az engedmények helyett a felek a teljes győzelmet hirdetik. z 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. 

A tanuló megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt a kor erőviszonyainak. A kiegyezés hosszú távú hatásának 

érzékelése Magyarország fejlődésére. Belátja, hogy Magyarországon a dualizmus korában következett be a – máig meglévő – szakadás az 

elit- és a tömegkultúra között. Felismeri, hogy a dualizmus korában a magyar sajtó a modernizálódó magyar állam negyedik hatalmi ágává 

alakult. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

Önkényuralom Magyarországon. 

 

A kiegyezés létrejötte és tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. 

 
Társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korá-

ban. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 
 

A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a dualizmus korában. 

 
Életmód a századfordulón. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, sta-

tisztikai táblázatokból. (Pl. a dualizmuskori gyár-

ipar.) 

– Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. a ti-

szaeszlári vérvád.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzetek felismerése, 

bemutatása. (Pl. az aradi vértanúk búcsúlevelei alap-

ján.) 

– Különböző történelmi elbeszélések összehasonlítása a 

narráció módja alapján. (Pl. a kiegyezés mérlege Eöt-

vös József és Kossuth Lajos írásai alapján.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a dualizmus 

pártviszonyai.) 

– Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. 

a dualista állam.) 

– Beszámoló, kiselőadás tartása történelmi forrásszö-

vegek alapján. (Pl. dualizmuskori színházkultúra.) 

– Események, történetek, jelenségek mozgásos, tán-

cos, dramatikus megjelenítése. (Pl. jelenetek egy 

pesti kávéház mindennapjaiból.) 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Arany János: A 

walesi bárdok, a szá-

zadforduló irodalmi 

élete (pl. a Nyugat). 

 

Vizuális kultúra: a sze-

cesszió és eklektika 

jellemzői. 

 

Ének-zene: Liszt Fe-

renc, az operett szüle-

tése, Bartók Béla, Ko-

dály Zoltán. 

 

Földrajz: folyamsza-

bályozás, természetká-

rosítás, árvizek kiváltó 

okai. 

 

Fizika: az elektrifiká-

ció, a transzformátor, a 

villamos mozdony, a 

karburátor. 

 

Képek a korabeli 

Budapestről 

 

Ismeretterjesztő 

film DVD-n Bu-

dapestfejlődé-sé-

ről 

 

Képek tablókészí-

téshez 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 Tájékozódás időben és térben: 

– Az európai történelem és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. a kiegyezés létrejöt-

tét elősegítő külpolitikai tényezők számbavétele.) 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. a magyarországi vasútháló-

zat fejlődése.) 

Testnevelés és sport: 

Magyar olimpiai rész-

vétel – Hajós Alfréd, 

magyar sikersportágak 

(pl. úszás, vívás). 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, jelentőség. 



 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, biroda-

lom, szuverenitás, centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, dualista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai Konföderáció, 

nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, Szabadelvű Párt, torlódó társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, 

zsidó emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle Sándor, Tisza István, Jászi Oszkár, Kandó 

Kálmán, Puskás Tivadar. 

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 megkoro-

názása), 1868 (a nemzetiségi 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 
Az első világháború és következményei Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A 

dualista monarchia válsága. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, a gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a fegyverkezési 

verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen vezetett a háborúhoz. Az új hadászati eszközök és módszerek alkalmazása elhúzódó 

harcokkal és óriási ember- és anyagi veszteséggel jártak, és minden állampolgárt érintettek. A későbbi győztesek olyan – sok tekintetben 

irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi áldozatválla-

lás értelmét, ugyanakkor magukban hordozták egy újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

A tanuló megérti az első világháború kirobbanásához vezető okokat, és látja azok komplex jellegét. Felismeri a háború sajátos, az emberi 

történelemben ez idáig nem létező új vonásait. Tisztában van a háború emberiségre gyakorolt romboló morális hatásaival. Reálisan értékeli 

a történelmi tényeket, figyelembe véve a háborút lezáró békerendszert. Felismeri a békerendszer keltette új ellentmondásokat, különös tekin-

tettel a kelet-közép-európai régióra. Ismeri és érti a trianoni országvesztés lényegét, máig tartó hatásainak mozgatórugóit. Különbséget tesz 

nemzeti önvédelem és önfeladás között, ismeri a politikai kalandorság jellemzőt és következményeit. Érti az oroszországi események társa-

dalmi, gazdasági, ideológiai hátterét és az emberi történelem további alakulására gyakorolt hatásait. 

Követelmények Taneszközök 



 

 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

 

Magyarország az első világháborúban. 

 

A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra 

kiépülése Szovjet-Oroszországban. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. háborús veszteségek.) 

 Önálló információgyűjtés adott témához különböző 

médiumokból. (Pl. haditudósítások, plakátok.) 

 Információk gyűjtése múzeumokban. (Pl. a korszak 

helytörténeti vonatkozásai.) 

 

Földrajz: Európa dom-

borzata és vízrajza. 

 

Képes történelem 

sorozat megfelelő 

kötete 

 

Képek a tablóké-

szítéshez 

 

 

 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Oszt-

rák-Magyar Monarchia felbomlása, Az őszirózsás forradalom, a 

tanácsköztársaság. 

 

Az első világháborút lezáró békerendszer. 

 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

 

Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa. 

Kritikai gondolkodás: 

 Különböző szövegek, képek, plakátok, karikatúrák 

vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából. 

(Pl. Ferenc József korának plakátjai, karikatúrái.) 

 Tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése. 

(Pl. hadicélok, haditervek – békecélok, békeelvek, és 

ezek megvalósulása.) 

 

Kommunikáció: 

 Esszé írása történelmi-társadalmi témákról (Pl. a tri-

anoni békediktátum hatásai.) 

 Mások érvelésének összefoglalása és figyelembe 

vétele. A véleménykülönbségek tisztázása. (Pl. Ma-

gyarország részvétele a világháborúban.) 

 Történetek dramatikus megjelenítése. (Pl. a magyar 

delegáció részvétele a béketárgyalásokon.) 

 

Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a háború kiemel-

kedő eseményeinek időrendje.) 

 Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai ada-

tainak elhelyezése vaktérképen. (Pl. a békeszerződé-

sek területi vonatkozásai.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Móricz Zsig-

mond: Barbárok, Ady 

Endre, Babits Mihály 

háborús versei. 

 

Kémia: hadászatban 

hasznosítható vegyi 

anyagok. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: tömeg-

kommunikáció, médi-

umok hatása a minden-

napi életre. 

Katona 

nóták hangfel- 

vételen 

 

Dokumentum-

film az első világ-

háborúról DVD-n 

 

Dokumentum 

film Trianonról és 

következmé-nyei-

ről DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 



 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, nem-

zetiség, 

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. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, el-

lenforradalom, kormányzó, vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Somme, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Csehszlovákia, balti államok, Lengyelország, tri-

anoni 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. (Károlyi Mihály kinevezése miniszterelnökké, az őszirózsás forradalom), 1918. november 3. (a padovai fegyverszünet), 1919 (a béke-

konferencia kezdete, a versailles-i béke), 1919. március 21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. június 4.(a trianoni béke 

aláírása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Európa és a világ a két világháború között Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 



 

 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az USA centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a tömegdemokráciák 

kialakulását, valamint a korábban egységesülő világpiac felbomlását eredményezte. A politikai jogok kiterjesztése több országban a szociális 

demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. E 

rendszerekben faji vagy osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva embercsoportokat bélyegeznek meg, telepítenek ki, vagy 

likvidálnak, és a társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek korlátozzák szabadságjogait.  

A tanuló érti, hogy az USA-ban az 1920-as évek nagy gazdasági fejlődést és lényeges életmódbeli átalakulást hoztak (pl. az autók elterjedése), 

amelyet az évtized végi nagy válság követ. Felismeri, hogy a háborús pusztítás, vereség és gazdasági válságok egyik következménye a szél-

sőségek térnyerése. A diktatúrák működési mechanizmusának megismerése. Belátja, hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömeg-

kultúra végérvényes szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt a női emancipáció felé. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a 

két világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és követ-

kezményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza a vál-

ságra: a New Deal. 

 
 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés különböző statisztikai táblázatok-

ból, grafikonokból, diagramokból. (Pl. a német vá-

lasztások eredményei 1928–33 között; munkanélkü-

liség alakulása az Egyesült Államokban 1929–

1937.) 

– Különböző emberi magatartástípusok, élethelyze-

tek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. a 

GULAG élete Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics 

egy napja című műve alapján.) 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: az avantgárd (pl. 

Apollinaire), Borges, 

Bulgakov, Faulkner, 

Thomas Mann, Or-

well, Szolzsenyicin. 

 

Vizuális kultúra: A 

technikai képalkotás: 

fényképezés, film je-

lentősége. 
 

Dokumentum-

film vagy játék-

film az olasz fa-

sizmusról és a ná-

cizmusról 

DVD-n 

 

Dokumentum-

film Szovjet-unió-

ról DVD-n 

 

Dokumentum- 

film a válságról 

DVD-n 

 

 

 



 

 

A nemzeti szocialista ideológia és a náci diktatúra jellem-

zői. 

 

Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a két világháború között. 
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

Kritikai gondolkodás: 

– Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-törté-

nelmi jelenségek okairól. (Pl. az antiszemitizmus 

okai.) 

– Különböző szövegek, hanganyagok stb. vizsgálata 

a hitelesség szempontjából. (Pl. különböző propa-

gandafilmek elemzése.) 

– Híres emberek, történelmi személyiségek jellemzése, 

feltevések megfogalmazása a történelmi személyisé-

gek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugói-

ról. (Pl. Gandhi és a polgári engedetlenségi mozga-

lom.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a világ-

gazdasági válság jelenségei.) 
 

Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása külön-

böző térképekről. (Pl. Köztes-Európa nemzetiségi 

térképének összevetése az első világháború előtti és 

utáni államhatárokkal.) 

– Történelmi időszakok összehasonlítása a változá-

sok mennyisége és gyorsasága szempontjából. (Pl. 

a hagyományos női szerep megváltozása fél évszá-

zad alatt.) 

Az avantgárd: Pi-

casso: Guernica. 
Fényképek értelme-

zése. 

 

Ének-zene: az avant-

gárd zene, a dzsessz. 

 

Biológia-egészségtan: 

vitaminok, penicillin – 

antibiotikumok, védő-

oltások. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A mé-

dia kifejező eszközei 

és ezek hatásmecha-

nizmusa.  
A korszak stílusirány-

zatai. 

 

Testnevelés és sport: 

olimpiatörténet – a 

berlini olimpia (1936). 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, 

vallás, vallásüldözés. 



 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, kisantant,  

Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos rendszer, Sztahanov-mozgalom, GULAG, személyi kultusz, koncepciós 

per, tőzsde, túltermelési válság, New Deal, totális diktatúra, propaganda, nemzetiszocializmus, fajelmélet, Führer, SS, Berlin-Róma tengely, 

antikomintern paktum, Anschluss, domínium, tekintélyelvű állam, magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, Gandhi. 

Topográfia: 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, Antikomintern Paktum), 1938 (Ansch-

luss, a müncheni konferencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Magyarország a két világháború között Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A trianoni országvesztés társadalmi, szellemi és gazdasági rövidtávú hatásainak és hosszú távú következményeinek nemzeti tragédiaként 

való tudatosítása. A határok által elszakított területeken a kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetének megértése, segítésének tu-

datosítása. A reménytelen bel- és külpolitikai helyzetből való kilábalás eredményeinek felismerése, a szellemi honvédelem és nemzetépítés 

szükségességének elfogadása, valamint a területi revíziós igények szükségességének etnikai indoklása a korszakra vonatkozóan. Szélsősé-

gektől mentes értékelés az adott történelmi időszakról, eseményeiről és személyiségeiről.  

A tanuló érti, hogy a két világháború közötti magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és annak hatásaira való 

reflektálás volt. Megismeri a békeszerződés politikai életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásait. Érti a kisebb-

ségi lét problémáit. Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és tudja azok mozgatórugóit. 



 

 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A konszolidáció kezdete Magyarországon: Teleki Pál első 

miniszterelnöksége. 
Államformák, államszervezet. 

 

A bethleni konszolidáció folyamata, jellemzői és válsága. 

 

A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világhá-

ború között. 

 

A revízió lépései és politikai következményei Magyaror-

szágon. 

 
A belpolitikai élet radikalizálódása az 1930-as években. 

 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. magyar gazdaság a két 

világháború között.) 

 Különböző emberi magatartástípusok, élethely-

zetek megfigyelése, következtetések levonása. 

(Pl. az egyes társadalmi csoportok életkörülmé-

nyei.) 

 

 
Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása a történelmi sze-

mélyiségek cselekedeteinek mozgatórugóiról. 

(Pl. Horthy Miklós politikai életpályája.) 
 

Földrajz: Magyaror-

szág és Közép-Európa 

természeti adottságai. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: a Nyugat, mint fo-

lyóirat és mint mozga-

lom; József Attila; a 

népi írók; a határon túli 

irodalom. 

 

Dokumentum-fil-

mek DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 



 

 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború kö-

zött. 

Szegények és gazdagok világa. 
Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tömegkultúra és tömegsport. 
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

 Történelmi – társadalmi adatok, modellek és elbe-

szélések elemzése a bizonyosság, a lehetőség és a 

valószínűség szempontjából. (Pl. a magyar külpoli-

tika mozgástere, alternatívái.) 

 Különböző hanganyagok, filmek vizsgálata a 

történelmi hitelesség szempontjából. (Pl. a ko-

rabeli játékfilmekből kirajzolódó mindennapi 

élet és társadalomkép összevetése a történeti 

valósággal). 
 

Kommunikáció: 

 Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló 

készítése. (Pl. a korszak helytörténeti vonatko-

zásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény érthető megfogalmazása. (Pl. az 

antiszemitizmus témában.) 
 

Tájékozódás térben és időben: 

 A világtörténet, az európai történelem, a ma-

gyar történelem eltérő időbeli ritmusának és 

kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. a német befo-

lyás erősödése és hatásai.) 

 Néhány kiemelt esemény, jelenség topográfiai 

helyének elhelyezése vaktérképen. (Pl. a reví-

ziós politika eredményei 1938–39.) 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: tömeg-

kommunikáció, médi-

umok hatása a minden-

napi életre, a magyar 

hangosfilmgyártás 

kezdetei. 

 

Biológia-egészségtan: 

Szent-Györgyi Albert. 

 

Vizuális kultúra: 

avantgárd – Kassák 

Lajos. 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, 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, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: konszolidáció, numerus clausus, földreform, népszövetségi kölcsön, pengő, zsidótörvény, revízió, irredentizmus, kultúrfölény, 

Magyar Nemzeti Bank, társadalombiztosítás, agrárolló, nyilas mozgalom, győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, Darányi Kálmán, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920-1921 (Teleki Pál első miniszterelnöksége), 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen István miniszterelnök-

sége, a konszolidáció időszaka), 1927 (a pengő bevezetése), 1938. november 2. (az első bécsi döntés). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A második világháború Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarorszá-

gon. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az újfajta hadviselés jellegzetességei és azok hatásainak felismerése. Nagyhatalmak titkos vagy nyílt megegyezésének elítélése hatalmi öve-

zetek létrehozásáról, kisebb államok felosztásáról, országhatárok erőszakos megváltoztatásáról vagy népcsoportok kitelepítéséről, kiirtásáról. 

A hátországot, civil lakosságot sem kímélő modern totális háború jellemzőinek és a tömegpusztító hadászati eszközök használatának elítélése. 

A politikai antiszemitizmus megnyilvánulásai megerősödésének és mozgatórugóinak feltárása, veszélyeinek azonosítása, a diszkrimináció 

elítélése, az ún. fajelmélet és szörnyű következményeinek (pl. elkülönítés, deportálás, megsemmisítés) elutasítása. 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatását. Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára 

és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. Tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második világháború, és 

hogy a holokauszt az emberiség, valamint az egész magyarság tragédiája. Megismer olyan történelmi szituációkat, amelyek a háborús viszo-

nyok közötti népek, népcsoportok vagy személyek megmentését eredményezték. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai ese-

ményei a Szovjetunió elleni német támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború menetében. 

 

A szövetségesek együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fron-

ton. 

 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

 

A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és 

szovjet megszállás. 

 

Zsidóüldözés, a holokauszt Magyarországon. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Ismeretszerzés szaktudományi munkákból. (Pl. 

Magyarország háborús veszteségeiről.) 

– Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból. (Pl. 

az első és második zsidótörvény.) 

– Emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigye-

lése, következtetések levonása. (Pl. kollaboránsok, 

ellenállók, embermentők a második világháború-

ban.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Híres emberek jellemzése (Pl. Churchill, a brit el-

szántság jelképe.) 

– Értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisz-

tázása. (Pl. Göring-, Höss-idézetek alapján a náci 

gondolkodásról.) 
– Történelmi-társadalmi jelenségek értékelése a saját ér-

tékrend alapján. (Pl. holokauszt.) 

– Filmek a történelmi hitelességének vizsgálata. (Pl. A 

halál ötven órája [1965].) 

– Kérdések megfogalmazása a forrás megbízhatóságára 

vonatkozóan. (Pl. Horthy Miklós emlékiratai kap-

csán.) 

 

 

Fizika: nukleáris ener-

gia, atombomba. 

 

Etika: az intolerancia, 

a gyűlölet, a kirekesz-

tés, a rasszizmus. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Radnóti Miklós, 

Semprun: A nagy uta-

zás, Kertész Imre: 

Sorstalanság. 

 

Vizuális kultúra: A 

technikai képalkotás: 

fényképezés, a film 

jelentősége. 
Fényképek értelme-

zése (pl. Capa: A nor-

mandiai partraszállás 

fényképei). 

Dokumentum-fil-

mek DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 

 Kommunikáció: 

Események dramatikus megjelenítése. (Pl. Chur-

chill és Sztálin vitája a második front megnyitásá-

nak helyszínéről.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

– A történelmi tér változásainak leolvasása térképek-

ről. (Pl. a náci Németország és a Szovjetunió ter-

jeszkedése 1939–1941.) 

– Kronológiai adatok rendezése. 

  

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

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, adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, partizán, 

totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, „hintapoli-

tika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Churchill, 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, 

Voronyezs, Don-kanyar. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja Lengyel-

országot, kitör a második világháború), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél lezajlott 

ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér Sztálingrád ostroma, 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 Hiro-

sima 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 Magyarorszá-

got), 1944. október 15. (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 Ma-

gyarországon). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén 

 

Az újkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező feldolgozásával a jelen-

ben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati összefüggések felismerése és egy-

szerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkozta-

tása, megítélése. 

Az újkorban 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 egyetemes történelemre. 

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

kalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  

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

ségét többféle módon és szempont szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete megfogalma-

zásakor 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 1849 szabadságharc leverésétől a kiegyezésen át a 

trianoni országvesztésig, illetve a második világháborús pusztítást. Legyen képes e bonyolult történelmi 

folyamat meghatározó összefüggéseit, szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak 

főbb kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az újkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, történelmi 

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

különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa társadalma és gazdasága (polgárosodás, 

iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Is-

merje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá 

az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és 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 de-

mokratikus berendezkedés működési nehézségeit és a jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket felis-

merni és azokat elemezni. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, társadalomtudományi, fi-

lozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítség-

ével történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás önálló jegyzetelése szintjére. Legyen 

képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek meg-

szerzése 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 el-

játszani 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, va-

lamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és 

elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes ösz-

szehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális szempontok alapján. Le-

gyen képes értékrendek összehasonlítására, saját értékek tisztázására. Értékelje a társadalmi-történelmi 

jelenségeket az értékrendek alapján.  

Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét írni, ennek kapcsán kérdéseket 

világosan megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének 

a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása 

során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának szakszerű használa-

tára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. évfolyam  

 

Tematikai egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése Órakeret 

9 óra 



 

 

Előzetes tudás 
A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok 

helyzete a két világháború között. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla, földgömb 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A nukleárisfegyverkezési verseny, a helyi háborús konfliktusok és a szovjetek térnyerésének jellemzői beazonosítása, elítélése. A gyarmati 

függési viszonyok átalakulása, az európai kettéosztottság emberi, társadalmi, gazdasági következményeinek beazonosítása. A diktatórikus 

rendszerek szabadságot korlátozó és versenyképtelen vonásainak felismerése, elítélése. A demokrácia, mint a közös döntés intézményrend-

szerének 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. Ismeri az egykori 

gyarmati lét hatását a függetlenné vált államok fejlődésére. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a megosztott 

Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. 

 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új vi-

lággazdasági rendszer kialakulása. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik vi-

lág”. 

 

A közel-keleti konfliktusok. Az arab világ átalakulása. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, vizuá-

lis rendezők készítése. (Pl. a két szuperhatalom jel-

lemzőinek összegyűjtése.) 

 A tanultak felhasználása új feladathelyzetek-

ben. (Pl. Kelet-Közép- Európa országainak 

szovjetizálása.) 

 
Kommunikáció: 

 Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a két szu-

perhatalom katonai kiadásai.) 

 Beszélgetés egy társadalmi, történelmi témáról. 

Saját vélemény megfogalmazása. (Pl. az iszlám 

fundamentalizmus okai, hatásai.) 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Orwell, Szolzse-

nyicin, Hrabal, Camus, 

Garcia Marquez. 

 

Kémia: hidrogén-

bomba, nukleáris fegy-

verek. 

 

Vizuális kultúra: a 

posztmodern, interme-

diális művészet. 

 

Dokumentum 

filmek a korszak-

ról DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 Tájékozódás térben és időben: 

 Múltban élt emberek életének összehasonlítása a je-

lennel. (Pl. Közép-Európa államai a szocializmus 

időszakában és napjainkban.) 

 Tanult helyek megkeresése a térképen. (Pl. a két 

tömb meghatározó államai.) 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet. 

 

 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 



 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, vallás, vallásüldözés. 

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. 

Személyek: Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, Kennedy, Brezsnyev, Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a Kominform állásfoglalása, a párizsi béke, India függetlensége), 1948 („a 

fordulat éve”, Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet atombomba), 1956 

(az SZKP XX. kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a Római Szerződések), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 (a kubai 

rakétaválság), 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”). 

 

 

 

 

  



 

 

Tematikai egység 
Magyarország a világháborús vereségtől a forradalom leveréséig Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Magyarország részvétele a második világháborúban. A háború vége és az ország szovjet megszállása. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus múzeum látogatás alkalmával 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Magyarország szovjet mintára történő erőszakos átalakításának, a kommunista diktatúrának elítélése. Az 1956-ban idegen elnyomás és zsar-

nokság ellen föllázadt emberek, közösségek bátorságának, feladatvállalásának, adott esetekben hősiességének értékelése, a hazafiságra ne-

velés és a nemzeti öntudat megerősítése érdekében. A szabadságharc hősei és áldozatai sorsának átélése, a szolidaritás érzésének felkeltése. 

Annak felismerése, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi demokratikus rendünk talpköve. A szovjet megszállás és az ebből 

fakadó korlátozott állami szuverenitás következményeinek azonosítása. A totális kommunista diktatúra emberiség elleni bűneinek megisme-

rése, elítélése. 

A tanuló megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai vi-

szonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. Látja a magyar és az egyetemes történelem összefüggéseit. Átlátja, hogy nehéz 

történelmi helyzetben az egyes emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük miként befolyásolja. Október 23-i nemzeti ünne-

pünk eseményeinek megismerése a méltó megünneplés céljából. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Az ország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítésének 

folyamata, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, köz- és 

magánéleti, valamint kulturális és gazdasági jellegzetességek. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből és meg-

figyeléséből. (Pl. az 1956-os események résztvevői-

nek visszaemlékezéseiből.) 

 A tanultak felhasználása új helyzetekben. (Pl. Ma-

gyarország szovjetizálása.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Tóth Ilona ügye.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Illyés Gyula: Egy 

mondat a zsarnokság-

ról. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Doku-

mentumfilmek, hír-

adók elemzése. 

Feladatlap a mú-

zeumi órához 

 

Dokumentum-fil-

mek és játék-fil-

mek 1956-ról 

 

Képek tabló ké-

szítéséhez 



 

 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, jellem-

zői, szereplői. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 Feltételezések megfogalmazása híres emberek visel-

kedésének mozgatórugóiról. (Pl. Nagy Imre/Kádár 

János 1956-os szerepvállalása.) 

 Érvek gyűjtése feltevések mellett és ellen, az érvek kri-

tikai értékelése. (Pl. koncepciós perek.) 

 Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésréte-

geinek feltárása. (Pl. a Rákosi-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

 Beszélgetés egy történelmi témáról. (Pl. a Nyu-

gat magatartása 1956-ban.) 

 Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. az 1945. 

és 1947. évi választások eredményei.) 
 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. az 1956-os forradalom és 

környezete.) 

 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, ma-

gyar részvétel és sike-

rek a korszak olimpi-

áin. 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata 

Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), kulák, beszolgáltatás, földosztás, internálás, 

osztályharc, ÁVH, Petőfi Kör, MEFESZ, intervenció, Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Kéthly Anna, Esterházy János, Rákosi Mátyás, Márton Áron, Kádár 

János, Nagy Imre, Rajk László, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság, Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros). 

Kronológia: 1947. február 10. (a párizsi béke), 1948 (a Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra kezdete), 

1949 (az új alkotmány, a Rajk-per) 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 1956 (Rajk László és társainak újratemetése), 1956. októ-

ber 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a forradalom győzelme), 1956. november 4. (általános szovjet támadás indul Magyar-

ország ellen). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Tematikai egység 
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 
A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 

hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A két világrendszer harcának, versengésének fontosabb állomásainak beazonosítása, a kommunista társadalmi-gazdasági berendezkedés fej-

lődésképtelenségének felismertetése. A modern technológia, a globalizációs folyamatok, a szabadság ideológiájának és a kommunikációs 

rendszerek szerepének azonosítása a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Érti a tanuló a két világrendszer közötti versengés legfontosabb mozgatórugóit. Átlátja és képes saját szavaival megfogalmazni, hogy melyek 

voltak a leglényegesebb különbségek a két szembenálló tömb országai között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a társadalom és az 

életmód terén. Érti, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú világrend megszűnéséhez. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés 

formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – dikta-

túra és hiánygazdaság keleten. 
 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kultu-

rális szokások (divat, zene) változásai a korszakban. 

 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a 

Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Különböző élethelyzetek megfigyelése. (Pl. 

mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán.) 

 Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

az SZKP XX. kongresszusa.) 
 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések történelmi személyiségek cselekedete-

inek mozgatórugóiról. (Pl. szovjet és amerikai po-

litikusok szerepe a korszakban.) 

 Elbeszélések, filmek vizsgálata a hitelesség 

szempontjából. (Pl. A mások élete [2006].) 

 Mindennapi élethelyzetek elbeszélése, elját-

szása a különböző szereplők nézőpontjából. (Pl. 

a hippi-mozgalom.) 
 

Kommunikáció: 

Képi és egyéb információk elemzése. (Pl. szovjet 

és amerikai karikatúrák elemzése.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

 Kronológiai adatok rendezése. (Pl. a hidegháború, 

enyhülés, kis hidegháború.) 

 Egyszerű térképvázlatok készítése. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: tömeg-

kommunikáció, a mé-

dia és a mindennapi 

élet. 

 

Informatika: Neumann 

János és a modern szá-

mítógépek. Az inter-

net. 

 

Biológia-egészségtan: 

a DNS és a géntechno-

lógia. 

 

Fizika: az űrkutatás. 

 

Ének-zene: A beat és a 

rock. Szórakoztató ze-

nei műfajok. 

Játékfilm és doku-

mentum-film a vi-

etnami háborúról 

DVD-n 

 

Zenei CD a 60-

70-es évek popze-

nei felvételeivel 

 

Dokumentum-

film a közép-ke-

let-európai rend-

szerváltásról 

DVD-n 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 



 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közös-

ség (Közös Piac), Európai Unió, berlini fal, szociális piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, enyhülési politika, olajválság, iszlám funda-

mentalizmus. 

Személyek: Brezsnyev, Willy Brandt, Reagan, Thatcher, Gorbacsov,  

G. Bush, Kohl, II. János Pál. 

Topográfia: 

1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína), 1975 (a Helsinki Értekezlet), 1989 (a kelet-közép-európai rendszerváltások, a berlini fal lebon-

tása), 1991 (a Szovjetunió szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A Kádár-korszak jellemzői Órakeret 

11 óra 



 

 

Előzetes tudás 
A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A 

határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, múzeumpedagógus 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az 1956-ot követő kegyetlen megtorlás adatainak megismerése, a törvénytelen bírósági tárgyalások, ítéletek jellemzőinek felismertetése, 

elitélése. A totális diktatúrát elfedni szándékozó demokratikusnak látszó „kellékek” beazonosítása, a rendszer lényegi reformálhatatlanságá-

nak felismerése. A hatalom által a társadalomra kényszerített kompromisszum jellemzőinek, eredményének és kártékonyságának tudatosítása, 

értékelése. A rendszer bukása okainak, körülményeinek sokoldalú elemzése. 

A Kádár-rendszer jellegének és mozgásterének megismerése. A szocialista időszak Magyarország további történelmére és jelenére gyakorolt 

hatásainak átlátása. Megérti a tanuló, hogy Kádár János személyisége és a nevével fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt.  

Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi reformálhatatlan-

ságát. A békés rendszerváltás menetének ismerete, jelentőségének és árnyoldalainak tudatosulása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 

Megtorlás és a konszolidáció. 

 

Gazdasági reformok a Kádár-korszakban. 

 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet a Kádár-

korszakban. 

 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellen-

zéki mozgalmak. 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, diagra-

mokból. (Pl. a földterületük nagyságának változása 

1956–1980 között.) 

 Ismeretszerzés írásos forrásokból. (Pl. a gazdasági 

mechanizmus reformja.)  

 Emberi magatartástípusok, élethelyzetek megfigye-

lése, következtetések levonása. (Pl. a Kádár-kor-

szak besúgói; ellenzéke.) 

 

Kritikai gondolkodás: 

 Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-törté-

nelmi jelenségek hátteréről. (Pl. a magyar társadalom 

megbékélése a kádári hatalommal.) 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Németh László, 

Nagy László, Sütő 

András, Weöres Sán-

dor, Ottlik Géza, Ör-

kény István. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: doku-

mentumfilmek, hír-

adók elemzése; stílus-

irányzatok: budapesti 

iskola. 

Dokumentum- és 

játékfilm a Kádár-

korszakról DVD-

n, 

 

Dokumentum-

film a rendszer-

váltásról DVD-n 

 

A magyar pop-

zene CD-n 

 

 



 

 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és 

vesztesek. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú vi-

lág időszakában. 

Népesség, demográfia. 

 

A határon túli magyarság helyzete a kétpólusú világ időszaká-

ban. 

 Tételmondat meghatározása, szövegtömörítés. (Pl. 

a rendszerváltó pártok programjai.) 

 Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésréte-

geinek feltárása. (Pl. a Kádár-korszak viccei.) 

 

Kommunikáció: 

– Folyamatábra, diagram készítése. (Pl. a parla-

menti patkó az 1990-es választás után.) 
– Beszámoló, kiselőadás tartása (Pl. ifjúsági szubkul-

túrák a Kádár-korszakban címmel.) 

 

Tájékozódás időben és térben: 

A világtörténet, az európai és a magyar történelem köl-

csönhatásainak elemzése. (Pl. összehasonlító kronoló-

giai táblázat készítése.) 

Testnevelés és sport: 

Olimpiatörténet, ma-

gyar részvétel és sike-

rek a korszak olimpi-

áin. 

Fogalom ár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági teljesít-

mény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

emberi jog, állampolgári jog, vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, „három T”, KISZ, 

ellenzéki mozgalmak, szamizdat, lakiteleki találkozó, Ellenzéki Kerekasztal, reformszocializmus, MDF, SZDSZ, FIDESZ, MSZMP, FKgP, 

KDMP, MSZP, többpártrendszer, pluralizmus, jogállam, Nemzeti Kerekasztal. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Aczél György, Pozsgay Imre, Tőkés László, Antall József, Göncz Árpád. 

Topográfia: Magyar Népköztársaság. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (a kádári konszolidáció lezárulta), 1968 (az új gazdasági mechanizmus érvénybe lépése), 

1989. június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1990 (szabad ország-

gyűlési és önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása Magyarországról). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, 

migráció, klímaváltozás. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla, földgömb 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A globalizációs folyamatok, kihívások és az egységesülő Európa előnyeinek és hátrányainak sokoldalú feldolgozása, megítélése. Fő morális 

célok (demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség) esetenkénti ellentmondásainak a felismerése. A demokratikus értékek ismeretében a 

történelmi-társadalmi kérdések, folyamatok árnyalt megítélése. 

A tanulók megismerik a globalizáció fő mozgatórugóit, és tisztában vannak a világ fejlődésére gyakorolt hatásaival. Kialakul bennük a kör-

nyezettudatos magatartás, értik a felelős állampolgári magatartás lényegét és az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismerik a 

társadalom egészének érdekeit. Tisztában vannak az EU szerepével, és reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről és lehetőségeiről 

az integráción belül. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális 

világgazdaság új kihívásai és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák kö-

zötti ellentétek kiéleződése. 
 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

 

Az Európai Unió intézményei, működése és jelenlegi problémái. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Az internet felhasználása történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. atomfegyverrel rendelkező or-

szágok az ezredforduló után.) 

 Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) 

készítése. (Pl. a mai hatalmi viszonyokat bemu-

tató ábra.) 

 
Kritikai gondolkodás: 

 Adatok, modellek, elbeszélések elemzése a bizo-

nyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjá-

ból. (Pl. globális világ fejlődésének határai.) 

 Erkölcsi kérdéseket felvető helyzetek felisme-

rése, bemutatása. (Pl. klónozás) 

 
Kommunikáció:  

 Tabló készítése önállóan gyűjtött képekből. (Pl. 

globális környezeti problémák.) 

 Beszélgetés (vita) társadalmi, történelmi témák-

ról. (Pl. Brazília, Oroszország, India, Kína) 

megnövekedett szerepe.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

A világtörténet, az európai történelem, a magyar törté-

nelem eltérő időbeli ritmusának és kölcsönhatásainak 

elemzése. (Pl. centrumok és perifériák napjainkban.) 

Földrajz: az EU kiala-

kulása, jellemzői, tag-

államai; globális világ-

gazdaság napjainkban, 

globális környezeti 

problémák; népesség, 

népesedés, urbanizá-

ció; fejlődő és fejlett 

országok gazdaságá-

nak jellemzői; Kína. 

 

Informatika: Informá-

ciók gyűjtése az inter-

netről. Bemutatók, do-

kumentumok készí-

tése. 

Információs társada-

lom. 

Információkeresés, in-

formáció-felhasználás. 

 

Etika; filozófia: ko-

runk erkölcsi kihí-

vásai. 

Ismertetőfilm az 

EU-ról DVD-n 

 

Ismeretterjesztő 

film a környe-zet-

szennyezés-ről 

DVD-n 

 

Képek tabló ké-

szítéséhez 

 

Szerepkártyák 

szerepjátékhoz, 

vitához 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

 

 

 

  Ének-zene: világzene.  

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi nézőpont. 



 

 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, 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, dikta-

túra, vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: globalizáció, terrorizmus, adósságspirál, fogyasztói társadalom, globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, 

környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, szegregáció, integráció. 

Személyek: 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 2001 (terrortámadás az USA ellen), 2004 (tíz új tagállam). 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 

rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A demokratikus rendszer megteremtésének ellentmondásai (pl. forradalomszerű átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül) az átalakulás je-

lentőségének értékelése, az ezt tagadó álláspontok kritikája. Annak belátása, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei egyaránt 

voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfelelően. A közösségi és egyéni érdekek ütközésének, kiegyenlítési törekvéseinek a 

felismerése a társadalomban. Magunk és mások kétféle mércével mérésének elutasítása.  

A tanulók tisztában vannak azzal, hogy melyek a rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági rendszere közötti 

legfontosabb különbségek. Reális kép alakul ki bennük Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az európai integráción belül. Megértik a 

kisebbségi lét problémáit a Magyarországon élő etnikai és kulturális kisebbségek, illetve a határokon túl élő magyar kisebbség szempontjából 

egyaránt. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Témák Fejlesztési követelmények 



 

 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 

1990 után. 

 

Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata Fölzárkó-

zás, lemaradás. 

 

A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 

1990 után. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, 

regionális gazdasági különbségek. 

 

 

Ismeretszerzés, tanulás: 

 Ismeretszerzés statisztikai táblázatokból, grafiko-

nokból, diagramokból. (Pl. Magyarország demo-

gráfiai helyzete.) 

 Magatartástípusok, élethelyzetek megfigyelése, 

következtetések levonása. (Pl. kisebbségek ha-

táron innen és túl.) 

 Az internet felhasználása történelmi ismeretek 

szerzésére. (Pl. Magyarország és az Európai 

Unió kapcsolata.) 
Kritikai gondolkodás: 

Különbségek felismerése, a változások nyomon 

követése egy-egy történelmi jelenség kapcsán. 

(Pl. Magyarország államberendezkedésének vál-

tozásai a XX. század folyamán.) 
 

Informatika: informá-

ciókeresés, informá-

ció-felhasználás. 

 

Matematika: diagra-

mok, táblázatok, grafi-

konok – adatleolvasás, 

készítés, értelmezés, 

statisztikai fogalmak 

ismerete. 

 
Etika; filozófia: ko-

runk erkölcsi kihívá-

sai. 

Ismeretterjesztő 

film a Magyaror-

szágon élő romák-

ról DVD-n 

 

 

Dokumentum-fil-

mek a határon túli 

magyar kisebbsé-

gek helyzetéről 

 

Ismertetőfilm a 

NATO-ról 

 

 

 

A társadalmi mobilitás problémái. A cigány (roma) társadalom 

története, helyzete és integrációjának folyamata. 

Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák, sze-

gények és gazdagok világa. 

 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

Kommunikáció:  

 Beszélgetés (vita) egy társadalmi, történelmi té-

máról. Saját vélemény megfogalmazása. (Pl. ci-

gányság romák integrációja.) 

 Események, történetek, jelenségek dramatikus 

megjelenítése. (Pl. hajléktalansors, munkanél-

küliség, a mélyszegénység problémái.) 

 
Tájékozódás térben és időben: 

Az adott téma tanulmányozásához leginkább megfelelő 

térkép kiválasztása különféle atlaszokból. (Pl. Magyar-

ország népesedési viszonyainak, az életkörülmények vál-

tozásainak bemutatása.) 

 Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Értelmező kulcsfogal-

mak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, történelmi nézőpont. 

Tartalmi kulcsfogal-

mak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, né-

pességrobbanás, 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, dikta-

túra, 

vallás, vallásüldözés. 



 

 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: migráció, foglalkozási szerkezet, agglomeráció, diszkrimináció, szegregáció, integráció. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 

Kronológia: 1999 (Magyarország a NATO tagjává válik), 2004 Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

 

Tematikai egység 
Társadalmi ismeretek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

További feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és néhány gyakorlati módjának megismertetése. A 

kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

Családformák a mai világban. 

 

Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 

 

A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 

 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. 

 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. 

 

Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

Családtípusok azonosítása és jellemzése sze-

mélyes tapasztalatok és a médiából vett példák 

alapján. 
 

Kritikai gondolkodás: 

A nemzeti-, a közép-európai-, valamint az európai 

identitás értelmezése. 

 

Kommunikáció: 

– Aktuális szocializációs kérdések, dilemmák és 

problémák megvitatása. 

– A többes identitás fogalmának és gyakorlati érvé-

nyesülésének megvitatása. 

– Egy nemzeti kisebbség, valamint egy hátrányos 

helyzetű társadalmi csoport életének bemutatása 

szóban vagy írásban. 

Földrajz: Magyaror-

szág régiói; demográ-

fiai mutatók; a magyar 

tájak kulturális, nép-

rajzi értékei. 

 

Etika: Társadalmi szo-

lidaritás. Többség és 

kisebbség. 

Dokumentum-fil-

mek a szubkultú-

rákrólDVD-n 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák vitá-

hoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

  



 

 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 
Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, többség, identitás, hátrányos helyzet, felelősségvállalás, szolida-

ritás, önkéntesség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tematikai egység 
Állampolgári ismeretek Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével kap-

csolatos tapasztalatok. 

Tovább feltételek 
Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek megerősítése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi for-

mák azonosítása. 
A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 

Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak feldolgozása. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

 

Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 

 

A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

 

A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági vá-

lasztások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– A magyarországi országgyűlési választások model-

lezése.  

– A hazai helyhatósági választások működési mecha-

nizmusának modellezése. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– Az állampolgári jogok és kötelességek kölcsö-

nös viszonyrendszerének elemzése. 
– A felelősségteljes választói magatartás értelmezése. 

– A többes állampolgárság fogalmának értelmezése. 

Földrajz: az Európai 

Unió kialakulása és 

működésének jel-

lemzői. 
 

Etika: törvény és lelki-

ismeret. 

Az új Alaptörvény 

szövege 

 

Szerepkártyák 

szerepjátékhoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 
Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, poli-

tikai részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység 
Pénzügyi és gazdasági kultúra Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, közgazdaságtan tanár vagy gazdasági szakember 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, elfogadása. 

Követelmények Taneszközök 



 

 

Ismeretek Fejlesztési feladatok Kapcsolódási  

pontok 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság kü-

lönböző szereplőivel. Az állam bevételei. Az állam stabilizációs, 

redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe 

a gazdaságpolitikai célok megvalósításában. 
 

A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénz-

ügyi közvetítők helye a nemzetgazdaságban. 

 

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP 

megtermelésében. 

 

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. 

A vállalkozások és a piac kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Az adók és járulékok szerepének megértése a mo-

dern nemzetgazdaságok működésében. 

– A vállalkozási formák különbségeinek megértése, 

különféle példák elemzése révén. 

– A banki és a nem banki pénzügyi közvetítők sajátos 

gazdasági szerepeinek azonosítása. 

– Néhány hazai vállalkozás és a vállalkozói életforma 

megismerése példákon keresztül. 

 

Kritikai gondolkodás: 

– A tőkeszerzés különféle lehetőségeinek (tőzsde, ér-

tékpapírok, lízing) összehasonlítása. 

– Az állami szerepvállalás és az adózás közötti kap-

csolatok feltárása. 

– A pénzügyekkel, gazdasággal foglalkozó írott, 

vagy audiovizuális médiaszövegek elemzése és fel-

dolgozása. 

– Vázlatos üzleti terv készítése szituációs gyakorlat 

keretében. 

– Vita az adózási morállal kapcsolatos kérdésekről. 

Földrajz: a modern 

pénzügyi közvetítő-

rendszer a világgaz-

daságban (pénzügyi 

piacok, nemzetközi 

monetáris intézmé-

nyek, 
nemzetközi tőkeáram-

lás,  

környezeti problémák, 

fenntarthatóság és az 

állam). 

 

Etika: a felelősség új 

dimenziói a globalizá-

ció korában. 

Ismertetőfilmek 

és ismertető tab-

lók a különböző 

témákhoz 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák a vitá-

hoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

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, ér-

tékpapír, rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, 

lízingtársaságok, pénzügyi közvetítő rendszer. 

 

  



 

 

Tematikai egység 
Munkavállalás Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet munkával kapcsolatos mintáinak ismerete. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár, jogi szakember 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

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. 

Követelmények Kapcsolódási  

pontok 

Taneszközök 

Ismeretek Fejlesztési feladatok 

A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások itt-

hon és külföldön. 

 

Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beillesz-

kedés a munkahelyi közösségbe. 

 

Munkajogi alapok. 

 

Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (mun-

kaszerződés, bérszámítás, adózás, egészségbiztosítás és nyug-

díjbiztosítás, kollektív szerződés). 

 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskere-

sési támogatás, visszatérés a foglalkoztatásba. 

Ismeretszerzés, tanulás: 

– Munkaerőpiaci információk gyűjtése, a ma-

gyarországi és az uniós lehetőségek feltérképe-

zése (állások és elvárások). 
– Egy állás elnyeréséhez kapcsolódó lépések megis-

merése, tapasztalatok szerzése a dokumentumok 

kezelésével kapcsolatban (álláshirdetés, tájékozó-

dás, önéletrajz, motivációs levél, interjú, munka-

szerződés). 

– A munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egészség- 

és társadalombiztosítási teendők modellezése. 

– Saját bankszámla nyitásának, bankkártya kiváltásá-

nak és az internetes bankfiók használatának model-

lezése. 

– Tájékozódás a munkanélküliek ellátásáról, átkép-

zési és visszatérési lehetőségekről a területileg ille-

tékes hivatalokon keresztül. 

 

Kommunikáció: 

– A munkahelyi közösségbe való beilleszkedés prob-

lémáinak modellezése szerepjáték keretében. 

– Az egyéni és a vállalati érdek ütközését megjelenítő 

viták szervezése. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Tájékozódás lis-

taszerű, nem folyama-

tos szövegekben. Is-

merkedés az olyan, 

végrehajtásra szánt, 

aktusszerű szövegek-

kel, mint a számla, az 

önéletrajz, a szerződés 

és az adóbevallás. 

 

Informatika: Informá-

ciók gyűjtése az inter-

netről. Bemutatók, do-

kumentumok készí-

tése. 

Ismertetőfilmek a 

témákhoz 

 

Feladatlap és sze-

repkártyák a vitá-

hoz 

 

Fogalomtár 

 

Középiskolai tör-

ténelmi atlasz 

 

Tankönyv 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, mun-

kajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, mun-

kanélküliség, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 

 



 

 

Tematikai egység 
Rendszerező ismétlés Órakeret 

26 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

További különleges 

feltételek 

Személyi: történelem szakos középiskolai tanár 

Tárgyi: interaktív tábla 

A tematikai egység ne-

velési-fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi vizsgára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 12. évfolyam végén 



 

 

 

A  modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, események rendszerező feldolgozásával a 

jelenben zajló folyamatok előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra ne-

velés. 

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 tanulsá-

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

A  modernkorban élt emberek, közösségek sokoldalú élet-, gondolkodás- és szokásmódjainak azonosí-

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

A civilizációk története jellegzetes sémájának alkalmazása a modernkori egyetemes történelemre. 

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

kalmazása révén, többoldalú történelmi tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  

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

ségét többféle módon és szempont szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete megfogalma-

zásakor a közösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  

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

lemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Ismerje a magyar történelmet a második világháborús pusztításon át a kommunista diktatúra létrejöttéig, 

valamint az 1956-os forradalomtól a demokratikus jogállam megteremtéséig. 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 modernkorban meghatározó egyetemes és magyar történelem eseményeit, évszámait, 

történelmi helyszíneit. Legyen képes összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi ese-

mények között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy közvetetten érintik. 

Tudja, hogy az újkortól kezdődően lényegesen átalakul Európa társadalma és gazdasága (polgárosodás, 

iparosodás) és ezzel párhuzamosan új eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Is-

merje fel, hogy az USA milyen körülmények között vált a mai világ vezető hatalmává és mutasson rá 

az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni országvesztés súlyos körülményeit és 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 de-

mokratikus berendezkedés működési nehézségeit és a jogállamiságot veszélyeztető jelenségeket felis-

merni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a hazánkat és a világot fenyegető globális veszélyeket, pl. betegségeket, elszegé-

nyesedést, munkanélküliséget, élelmiszerválságot, tömeges migrációt. 

Ismerje az alapvető állampolgári jogokat és kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének leg-

fontosabb intézményeit, értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból, történelmi, társadalomtudományi, fi-

lozófiai és etikai kézikönyvekből, atlaszokból, szaktudományi munkákból, legyen képes ezek segítség-

ével történelmi oknyomozás megszervezésére. Jusson el az előadás önálló jegyzetelése szintjére. Legyen 

képes az internetet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és etikatörténeti ismeretek meg-

szerzése 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 el-

játszani 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, va-

lamint a saját álláspont gazdagítására is. Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és 

elbeszéléseket elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. Legyen képes ösz-

szehasonlítani társadalmi-történelmi jelenségeket strukturális és funkcionális szempontok alapján. Le-

gyen 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 tájékozódás eddig elsajátított összetevőinek és jelentőségének 

a bemutatására példákkal. Legyen képes a különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása 

során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom fogalmának k szakszerű haszná-

latára, tudjon érvelni a társadalmi felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

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

sabb szabályait.  

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

sadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 

 

 

 

 

 

 MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA 
 

 

 

11. évfolyam 

(18 óra/év) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-

rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló 

alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és for-

mavilágban. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifeje-

zés alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék érdekében 

is. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Hagyományos és 

korszerű vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalma-

zása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési szándék (pl. 

feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, a vizuális ki-

fejezés eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. nézőpont, kompo-

zíció, színhasználat, felületkialakítás). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrá-

zis készítése (pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése 

sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és 

karaktercserék). 

 Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, utánzás) 

komplex vizuális feldolgozása nem a megszokott eszközökkel (pl. 

talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel). 

 Szöveges és képi elemek képi kompozícióba rendezése (pl. egymás 

erősítésével) adott vagy tudatosan választott kifejezési szándék ér-

dekében képzőművészeti példák (pl. dadaizmus, kortárs alkotók) 

alapján. 

 Mű és környezetének elemző vizsgálata több szempont szerint, 

konkrét művészeti példák alapján (pl. oltárkép, köztéri szobor, ins-

talláció, land-art, street art munka). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép 

illusztratív, narratív 

kapcsolata. 

 

Ének-zene: zenei él-

mény. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, táncmozgások, 

összetett hatások. 

 

Informatika: számító-

gép felhasználószintű 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, kiemelés, 

kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális narratív hatás, il-

lusztratív hatás, installáció, enviroment/környezetművészet, fényművészet. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok ábrázo-

lása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy választott 

célnak megfelelő ábrázolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Téri helyzetek megjelenítése különböző ábrázolási rendszerek 

használatával és transzformálásával (pl. látvány reprodukálása ve-

tületi ábrázolásból perspektivikus vagy axonometrikus megjelení-

téssel). 

 Az önárnyék és a vetett árnyék művészi kifejező elemként történő 

alkalmazása (pl. megvilágítás megváltoztatásával létrehozott vál-

tozások megjelenítése grafikai, fotós eszközökkel).  

 Ábrázolási konvenciók megfigyelése és értelmezése a művészet 

történetében, illetve az adott vagy választott megjelenítési cél ér-

dekében reprodukálása az alkotó munkában.  

Matematika: Modelle-

zés, összefüggések 

megjelenítése. Transz-

formációk, adott tárgy 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, nézőpont, ho-

rizontvonal, iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, nézet, axono-

metria, egy- és két iránypontos perspektíva, önárnyék, vetett árnyék. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret   

1 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotá-

sok, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifejezés 

eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés 

segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek 

összehasonlítása. A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtí-

pusainak, kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Kortárs társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrázolások 

elemzése a művészetben (pl. elidegenedés, szegénység, erőszak) 

konkrét példákon keresztül. 

 A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, 

képkivágás, nézőpont, világítás, hang és kép kapcsolata) elemzése 

képzőművészeti példák (pl. video-installáció) alapján. 

 Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes megtapaszta-

lása (pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, tapasztalatok 

szöveges megfogalmazása. 

 Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott anyag (port-

fólió) összeállítása, a válogatás szempontjainak értelmezése és ér-

velés a választás mellett.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: globális társa-

dalmi és gazdasági 

problémák. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a moz-

gókép alapvető kifeje-

zőeszközei. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Műelemző esszé 

írása. Könyvtárhaszná-

lat. 

Számítógépes formá-

zás, illusztrálás digitá-

lis képfeldolgozó esz-

közökkel. 

 

Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Portfólió, mozgóképi kifejezőeszköz, video-installáció, múzeum, állandó és 

időszaki kiállítás. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A 

vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés 

során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegki-

emelő jellemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző ko-

rokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok témák illetve problémakörök rendszerezése és összegző 

ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális 

esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, il-

letve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A technikai képalko-

tás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak 

megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, roma-

nika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és roman-

tika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb 

stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása több szempontból 

(pl. műtípusok szerint: életkép a festészetben és a fotóművészet-

ben, portré a szobrászatban és festészetben). 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszio-

nizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avant-

gard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 

fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) részletes összegzése, a 

legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos megkülönbözte-

tésével. 

 A 20. század második fele vizuális művészeti irányzatainak 

konstruktív, expresszív és konceptuális példáinak elemző vizs-

gálata. 

 A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. 

egyedi és sokszorosított grafika, olaj vagy vizes alapú festmény) 

felismerése, a művészi kifejezésben betöltött szerepének elem-

zése. 

 Újmediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irányza-

tok társadalmi és kulturá-

lis háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: korstílusok, stílus-

irányzatok megnevezé-

sei, megkülönböztető je-

gyei, művészettörténeti 

párhuzamok. Könyvtár-

használat. 

 

Ének-zene: Művészet- és 

zenetörténeti összefüggé-

sek (korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, mű-

fajok).  

Zenei befogadói tapasz-

talatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, magas-

nyomás, mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard, avantgard 

irányzat, neoavantgard, posztmodern, kortárs képzőművészet, újmédia, in-

termediális műfaj, eseményművészet, interaktív művészet, hálózati művé-

szet. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés so-

rán. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti al-

kotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű értékítéle-

tek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó fel-

adatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismerete és elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma főbb sajátossága-

inak megismerése, megértése (pl. „feltáró” beszélgetések, elemzé-

sek Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, André Kertész műveiről 

megadott szempontok alapján). 

 A fotografikus látásmód, a médium sajátosságainak alkalmazása 

kreatív gyakorlatok során (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotósoro-

zat készítése digitális technikával megadott téma alapján, mint 

„Egy nap az életemből”, vagy „A lépcső”). 

 Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex feladat 

kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése saját 

felvételek átalakításával – manuális vagy digitális technikával –, 

majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy fejléces levélpa-

pír, boríték tervezése során), elsősorban az alkalmazott fotográfia 

gyakorlati szerepének felismerése céljából. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A foto-

grafikus technikával 

rögzített kép. Valóság-

ábrázolás és hitelesség. 

Tömegtájékoztatás és 

demokrácia. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A vizuális közlés 

verbális és nem verbá-

lis elemei. A nyelv 

mint jelrendszer. Iro-

dalmi emlékhelyek, al-

kotói életművek fotó-

dokumentumai. 

 

Informatika: az inter-

netes közléstípusok tar-

talmi megbízhatósága 

és vizuális megjele-

nése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", repre-

zentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód”, műfaj/műtípus/stílus a 

fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, (fotografika). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. Mozgóképi 

kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek megér-

tése és felhasználása. Mozgóképi közlés tervezése, megvalósítása irányí-

tással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi kifejezés fontos állomásainak megismerése, lényeges 

összefüggések megértése (pl. a film létrejöttének tanár által segített, 

tanulói feldolgozása, adatgyűjtés, illetve referátum összeállítása) a 

sajátos, mozgóképi nyelv megértése érdekében. 

 A film audiovizuális kifejezési módszereinek megismerése kreatív, 

kísérleti szemléletű gyakorlatokkal (pl. a „mozdulatlan kép meg-

mozdul”– fényjáték megvalósítása egyszerű megoldások, eszkö-

zök, technika alkalmazásával, mint „szendvicsdia”, diavetítők, len-

csék, üvegdarabok, színezett fóliák többszöri módosításokhoz, vi-

deokamera-, projektor- és számítógép-használattal, illetve hang 

hozzárendelésével a mozgóképhez). A figyelemirányítás, a hangu-

latteremtés és az audiovizuális értelmezés legfontosabb eszközei-

nek tudatosítása. 

 A kockánként beállított és felvett mozgókép alapsajátosságainak 

megismerése kreatív gyakorlatok során (pl. tárgymozgatásos 

és/vagy pixillációs technikával pár perces film készítése megadott 

témából, műből kiindulva – egy fotográfia, fényképsorozat, vers, 

novella, zene, hangmontázs, egy hangulatos köztér, vagy írásban 

megadott téma, cím alapján – hang, zene hozzárendelésével, illetve 

készítésével a mozgóképhez) az animációs technika néhány fontos 

lehetőségének feltárása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Kultúra 

és tömegkultúra. A 

média funkciói. Né-

zettségnövelő straté-

giák. Sztárok. A figye-

lemirányítás, a hangu-

latteremtés és az értel-

mezés legfontosabb 

eszközei.  

 

Ének-zene: a zene sze-

repe a médiában és a 

filmművészetben. 

 

Dráma és tánc: Moz-

gásos kommunikáció. 

Metaforikus kifejező-

eszközök. Jellemábrá-

zolás. 

 

Informatika: az inter-

netes közléstípusok tar-

talmi megbízhatósága 

és vizuális megjele-

nése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, hologram, pil-

lanatkép/fáziskép, vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, experimentá-

lis művészet, akció, Bauhaus, absztrakt film, VJ-kultúra, animáció, „kocká-

zás”, tárgymozgatás, pixilláció, stoptrükk, történet, cselekmény, elbeszélés, 

kísérleti film, etűd, videoklip, (fényjáték), („szendvicsdia”). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás A reklám hatásmechanizmusának elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és értelme-

zése. Reklámok összetett elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A médiaipar működésének, a reklám hatásmechanizmu-

sának feltárása kreatív gyakorlatokkal (pl. szerepjátékkal 

pop- vagy filmsztár karrierjének „felépítése” a tömegmé-

diában; fiktív reklámkampány tervezése és kivitelezése). 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: A médiaipar műkö-

dése. A reklám hatásmecha-

nizmusa. Sztárok és szenzá-

ciók. Nemi szerepek repre-

zentációja. Virtuális valóság. 

Sztereotípia, tömegkultúra. 

 

Dráma és tánc: díszlet, jel-

mez, kellék, fény- és hangha-

tások, jellemábrázolás. 

 

Ének-zene: populáris zenei 

stílusok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

médiaszövegek kommuniká-

ciós és műfaji jellemzői.  

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felis-

merése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reklám, sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, 

szlogen, banner, spot, klip, weblap. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

Bonyolultabb vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések tervezése. 

Idő- és térbeli változások megjelenítése. A technikai képalkotás lehetősé-

geinek ismerete és megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (képalkotó) módszereinek megismerése. Komp-

lex audiovizuális közlés tervezése. Kortárs művészeti alkotások elemző 

feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az egyik médiumból a másikba való átkódolás egyszerűbb lehető-

ségeinek kipróbálása kreatív gyakorlatok segítségével (pl. „vizuá-

lis zene”" létrehozása kotta „átformálásával” képpé, választott szí-

nes technikával) a mediális szemlélet kiterjesztése, a különböző 

médiumok közötti tartalmi, üzenetbeli összefüggések feltárása cél-

jából. 

 A technikai képalkotás újabb, kísérleti megoldásainak felismerése, 

alkalmazása alkotó gyakorlatok során (pl. fotoelektrográfia készí-

tése fénymásoló vagy szkenner használatával, mozgó tárgyak, il-

letve testrészletek másolásával és további elektronikus/digitális 

módosításával) a kortárs szemlélet erősítése érdekében. 

 A nem lineáris alapú média-szövegformák néhány formájának 

megismerése, alkalmazása kreatív felhasználás révén (pl. hiper-

textre épülő vagy hipermédia szemléletű művek tervezése a világ-

hálóra), a kevésbé bejáratott, asszociatív alapú gondolkodásmódok 

gyakorlása és tudatosítása céljából. 

 Az interaktivitás alapműködésének megismerése, feltárása a moz-

góképi szövegben tervezési feladattal (pl. interaktívan, többféle 

módon bejárható videofilm szinopszisának és story-board-jának 

elkészítése), a kevésbé ismert, új mediális-művészeti technikák 

megfigyelése, alkalmazása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Nem li-

neáris szövegformák. 

Internetes szövegépít-

kezés, hálózati kom-

munikáció, internetes 

tartalmak, online élet-

forma. 
 

Ének-zene: a zenei 

mondanivaló más mű-

vészeti ág kifejezési 

eszközeibe való átkó-

dolása. 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hipertext. 
 

Informatika: Multimé-

diás dokumentumok. 

Viselkedési kultúra az 

online világban, a ha-

gyományostól külön-

böző médiumok meg-

jelenési formái. A glo-

bális információs társa-

dalom. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intermédia, kísérleti művészet, non-linearitás, hipertext, hipermédia, www, 

hálózati kommunikáció és művészet, interaktivitás, multimédia/hipermédia, 

új média és művészet, hibrid média, (posztmédia), (vizuális zene), (elektro-

gráfia), („copy-motion” technika). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értel-

mezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális 

közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, 

épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgyké-

szítő, kézműves technikák önálló alkalmazása. Gyakorlati feladatok ön-

álló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirá-

nyos szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető doku-

mentálása. A vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák al-

kalmazása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák alkalma-

zása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények átér-

telmezése. A térélményt befolyásoló tényezők összegzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér (pl. élet 

minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szempontok fel-

mérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat jól értel-

mezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, tervvázla-

tok, megvalósulási terv elkészítéséig. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan eszközök-

kel (pl. fénnyel, becsomagolással) elsősorban a kifejezés, a hangu-

lati hatások erősítése érdekében. 

 A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználatlan terei-

nek felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási lehetőségei-

nek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása vizuális esz-

közökkel és szöveggel. 

 A lakberendezés funkciótól független lehetőségeinek (pl. színhatás 

és térérzet, anyagválasztás és hatáskeltés) elemző vizsgálata és 

összehasonlítása konkrét példákon keresztül. 

Matematika: Mérete-

zés. Gondolatmenet 

követése. Absztrahálás, 

konkretizálás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségle-

tek és igények elem-

zése, tevékenységhez 

szükséges információk 

kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, 

eszközhasználat. Lakó-

környezet – életmód. 

 

Dráma és tánc: Pro-

dukciós munka. A szín-

házművészet összmű-

vészeti sajátosságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázolás, er-

gonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értel-

mezése és szöveges megfogalmazása. A látott jelenségek elemzéséhez, 

értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések meg-

fogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazda-

sági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. 

A következtetések célirányos megfogalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt 

hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésé-

vel és magyarázatával. 

 A média által közvetített fogyasztói szokások és a valós szük-

ségletek, illetve az újrahasznosítás lehetőségeinek elemző 

vizsgálata a közvetlen környezetben, a tapasztalatok és kö-

vetkeztetések vizuális szemléltetésével. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értéke-

lése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Földrajz: globális társa-

dalmi-gazdasági problémák: 

fogyasztói szokások, élet-

mód. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Kultúra és tömeg-

kultúra. A reklám hatásme-

chanizmusa. 

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felis-

merése. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyományos és modern társadalom, fogyasztói szokás, divat, életmód, új-

rahasznosítás. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. 

A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 

önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhelye-

zése a megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések célirányos 

megfogalmazása. Néprajzi tájegységek tárgyi környezetének, kulturális 

jellemzőinek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentő-

ségük megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli is) sajá-

tos, jellemző tárgyainak (pl. totem, amulett), épületeinek, (pl. ha-

gyományos japán lakóház) és díszítőmotívumainak (pl. azték, 

maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális jegyek 

pontos megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek megkeresé-

sével. 

 Két – a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetszőlegesen vá-

lasztott – táji csoport, néprajzi csoport (pl. Nyírség, Sárrét, Őrség, 

Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mezőség) legfontosabb je-

gyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) összegyűjtése, 

az eredmények képes és szöveges feldolgozása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minő-

ségek. Toposz, archetí-

pus. Könyvtárhaszná-

lat. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Társadalmi je-

lenségek értékelése. 

Társadalmi normák. 

Hagyomány. Hagyo-

mányos népi kultúra. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág és a Kárpát-me-

dence, világörökségi 

helyszínek, építészeti 

együttesek, kulturális 

tevékenységek (pl. 

táncház, busójárás). 

 

Ének-zene: Népek ze-

néje, néphagyomány. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, hagyo-

mányőrzés, világörökség. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 

Órakeret    

1 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szem-

pontok önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazda-

sági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. 

A kortárs építészet és a kortárs téralakítás megjelenéseinek értelmezése. 

A következtetések célirányos megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, ro-

mantika, gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklek-

tika, szecesszió) elemzése és összehasonlítása – különös te-

kintettel a formai, szerkezeti kapcsolódásokra és különbsé-

gekre –, illetve összehasonlítva a 20. század (modern, poszt-

modern) és kortárs építészeti stílusjegyek és térrendezés sa-

játos vonásaival, nemzetközi és magyar példák alapján.  

 Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgálata a 

közvetlen környezetben. 

 Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú felhasználá-

sának rendszerező elemzése és kipróbálása (pl. land art, 

street art). 

 A divat szélesen értelmezett fogalmának (pl. öltözködés, 

életforma, lakberendezés) elemző vizsgálata és értelmezése, 

reflektálva annak társadalmi összefüggéseire is. 

 A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezése 

(pl. hagyományos ruhadarab áttervezése, átalakítása, hagyo-

mányos díszítmény felhasználásával póló mintatervezés). 

 A kulturális értékmegőrzés (pl. környezet- és műemlékvéde-

lem) lehetőségének vizsgálata, az eredmények képes és szö-

veges feldolgozása, összegzése különös tekintettel annak fel-

hívó jellegére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. Topo-

szok, archetípusok állandó és 

változó jelentésköre. Könyv-

tárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értéke-

lése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Földrajz: Környezet fogal-

mának értelmezése. Helyi 

természet- és környezetvé-

delmi problémák felisme-

rése. Környezettudatos ma-

gatartás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-gazda-

sági problémák - fogyasztói 

szokások, életmód. Fenntart-

hatóság. Környezet és termé-

szetvédelem. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organikus 

építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, szubkultúra, 

értékmegőrzés. 

 



 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, a részletes 

érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, alkotók szemléltetésére. E listában kro-

nológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti 

alkotásokon kívül jelentősebb, stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák 

műtárgyai és tárgyi emlékei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a szemléltetés 

anyagát tematikus módon is válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt kapjanak a magyar művészet- és építészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és 

alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus 

szempontú megközelítése esetében a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében ne csak mű-

vészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra 

kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szem-

léltessék az adott tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár 

kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, 

valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, 

illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

 A vizuális közlés, kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelelő 

használata az alkotó- és befogadótevékenység során. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző 

célok érdekében. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, egyszerű mozgóképi közlések 

elkészítése. 

 A médiatudatos gondolkodás magasabb szintjénak elérése 

tömegkommunikációs eszközök és formák összetettebb, 

rendszerező ismerete alapján. 

 Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos és önálló alkalmazása az 

alkotótevékenységekben. 

 A tervezett, alakított környezet komplex értelmezése, reflektálva a 

társadalmi, környezeti problémákra is. 

 Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

 Legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók műveinek 

felismerése. 

 Az építészet legfontosabb elrendezési és szerkezeti alapelveinek, 

illetve stílust meghatározó vonásainak rendszerező ismerete. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 

összehasonlítása során a műelemző módszerek összetett, komplex 

alkalmazása az ítéletalkotás érdekében. 

 Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 

MŰVÉSZETEK - VIZUÁLIS KULTÚRA 



 

 

 

 

 

12. évfolyam 

(30 óra/év) 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Érzelmek, hangulatok kifejezése 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a téráb-

rázolási konvenciók, a színtani ismeretek megfelelő és önálló 

alkalmazása. Érzelmek, hangulatok megfogalmazása egyéni szín- és for-

mavilágban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Személyes gondolatok, érzelmek vizuális megjelenítése a vizuális kifeje-

zés alapvető eszközeinek segítségével, saját kifejezési szándék érdekében 

is. Egyéni asszociációkra támaszkodó átírás, fokozás. Hagyományos és 

korszerű vizuális technikák alkalmazása. Önálló vélemény megfogalma-

zása saját és mások munkáiról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Látvány megjelenítése egyénileg választott kifejezési szándék (pl. 

feszültség, figyelemfelhívás, nyugalom) érdekében, a vizuális ki-

fejezés eszközeinek tudatos alkalmazásával (pl. nézőpont, kompo-

zíció, színhasználat, felületkialakítás). 

 Művészeti alkotások kifejező, sajátos átdolgozása, átírása, parafrá-

zis készítése (pl. sík alkotás térbelivé alakítása, kép kiegészítése 

sajátos elemekkel vagy részletekkel, stílus- és műfajváltás, idő és 

karaktercserék). 

 Fogalmak, jelenségek (pl. repülés, víz, kapcsolatok, utánzás) 

komplex vizuális feldolgozása nem a megszokott eszközökkel (pl. 

talált tárgyakból, szokatlan anyagokból, fénnyel). 

 Szöveges és képi elemek képi kompozícióba rendezése (pl. egymás 

erősítésével) adott vagy tudatosan választott kifejezési szándék ér-

dekében képzőművészeti példák (pl. dadaizmus, kortárs alkotók) 

alapján. 

 Mű és környezetének elemző vizsgálata több szempont szerint, 

konkrét művészeti példák alapján (pl. oltárkép, köztéri szobor, ins-

talláció, land-art, street art munka). 

Magyar nyelv és iroda-

lom: szöveg és kép 

illusztratív, narratív 

kapcsolata. 

 

Ének-zene: zenei él-

mény. 

 

Dráma és tánc: jelene-

tek, táncmozgások, 

összetett hatások. 

 

Informatika: számító-

gép felhasználószintű 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nonfiguratív megjelenítés, vizuális átírás, redukció, absztrakció, kiemelés, 

kontraszt, kompozíció, parafrázis, komplementer, vizuális narratív hatás, il-

lusztratív hatás, installáció, enviroment/környezetművészet, fényművészet. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Ábrázolás és stílus 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
Megfigyelt téri helyzetek, forma, arány, fény és színviszonyok ábrázo-

lása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Megfigyelt téri helyzetek, fény- és színviszonyok adott vagy választott 

célnak megfelelő ábrázolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Téri helyzetek megjelenítése különböző ábrázolási rendszerek 

használatával és transzformálásával (pl. látvány reprodukálása ve-

tületi ábrázolásból perspektivikus vagy axonometrikus megjelení-

téssel). 

 Az önárnyék és a vetett árnyék művészi kifejező elemként történő 

alkalmazása (pl. megvilágítás megváltoztatásával létrehozott vál-

tozások megjelenítése grafikai, fotós eszközökkel).  

 Ábrázolási konvenciók megfigyelése és értelmezése a művészet 

történetében, illetve az adott vagy választott megjelenítési cél ér-

dekében reprodukálása az alkotó munkában.  

Matematika: Modelle-

zés, összefüggések 

megjelenítése. Transz-

formációk, adott tárgy 

más nézőpontból való 

elképzelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téri helyzet, ábrázolási konvenció vagy ábrázolási rendszer, nézőpont, ho-

rizontvonal, iránypont, rövidülés, vetületi ábrázolás, képsík, nézet, axono-

metria, egy- és két iránypontos perspektíva, önárnyék, vetett árnyék. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

A művészi közlés, mű és jelentése 

Órakeret  

1 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti alkotá-

sok, alkotók felismerése, jelentőségének megértése.  A vizuális kifejezés 

eszközeinek felismerése és használata műelemzés során. A megfigyelés 

segítségével műelemző módszerek alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Esztétikai minőségek megalapozott értékelése. Vizuális esztétikai jellegű 

értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az 

alkotó feladatokban. Eltérő kultúrák legfontosabb vizuális jellemzőinek 

összehasonlítása. A technikai képalkotás – fotográfia, mozgókép – műtí-

pusainak, kifejezőeszközeinek ismerete, elemzése és képzőművészeti 

kapcsolódásainak megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesí-

tése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Kortárs társadalmi problémákat bemutató tematikus ábrázolások 

elemzése a művészetben (pl. elidegenedés, szegénység, erőszak) 

konkrét példákon keresztül. 

 A mozgóképi kifejezés eszközeinek (montázs, kameramozgás, 

képkivágás, nézőpont, világítás, hang és kép kapcsolata) elemzése 

képzőművészeti példák (pl. video-installáció) alapján. 

 Vizuális művészeti élmények közvetlen, személyes megtapaszta-

lása (pl. múzeum-, kiállítás-látogatás), az élmények, tapasztalatok 

szöveges megfogalmazása. 

 Saját munkákból adott szempontok szerint válogatott anyag (port-

fólió) összeállítása, a válogatás szempontjainak értelmezése és ér-

velés a választás mellett.  

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: globális társa-

dalmi és gazdasági 

problémák. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: a moz-

gókép alapvető kifeje-

zőeszközei. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Műelemző esszé 

írása. Könyvtárhaszná-

lat. 

Számítógépes formá-

zás, illusztrálás digitá-

lis képfeldolgozó esz-

közökkel. 

 

Informatika: Internetes 

(művészeti) portálok 

használata. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Portfólió, mozgóképi kifejezőeszköz, video-installáció, múzeum, állandó és 

időszaki kiállítás. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Kifejezés, képzőművészet 

Korszakok, stílusirányzatok 

Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 

A művészet stíluskorszakait reprezentáló legfontosabb művészeti al-

kotások, alkotók felismerése, és elhelyezése a megfelelő korban. A 

vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés 

során. A művészettörténet főbb korszakainak összegző, lényegki-

emelő jellemzése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése különböző ko-

rokban. A legjelentősebb művészettörténeti stíluskorszakok és 

irányzatok témák illetve problémakörök rendszerezése és összegző 

ismerete. Esztétikai jellemzők megalapozott értékelése. Vizuális 

esztétikai jellegű értékítéletek megfogalmazása elemzésekben, il-

letve érvényre juttatása az alkotó feladatokban. A technikai képalko-

tás lehetőségeinek elemzése és képzőművészeti kapcsolódásainak 

megértése. Elemzési szempontok megfelelő érvényesítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, roma-

nika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és roman-

tika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb 

stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. 

 Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása több szempontból 

(pl. műtípusok szerint: életkép a festészetben és a fotóművészet-

ben, portré a szobrászatban és festészetben). 

 A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió, posztimpresszio-

nizmus, impresszionizmus) és a 20. század legfontosabb avant-

gard irányzatainak (pl. kubizmus, expresszionizmus, dadaizmus, 

fauvizmus, futurizmus, szürrealizmus) részletes összegzése, a 

legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos megkülönbözte-

tésével. 

 A 20. század második fele vizuális művészeti irányzatainak 

konstruktív, expresszív és konceptuális példáinak elemző vizs-

gálata. 

 A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. 

egyedi és sokszorosított grafika, olaj vagy vizes alapú festmény) 

felismerése, a művészi kifejezésben betöltött szerepének elem-

zése. 

 Újmediális művészeti jelenségek konkrét elemző vizsgálata. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismere-

tek: korstílusok, irányza-

tok társadalmi és kulturá-

lis háttere. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: korstílusok, stílus-

irányzatok megnevezé-

sei, megkülönböztető je-

gyei, művészettörténeti 

párhuzamok. Könyvtár-

használat. 

 

Ének-zene: Művészet- és 

zenetörténeti összefüggé-

sek (korszakok, stílusok 

kiemelkedő alkotók, mű-

fajok).  

Zenei befogadói tapasz-

talatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Korszak, korstílus, stílusirányzat, képzőművészeti műfaj, műtípus, magas-

nyomás, mélynyomás, síknyomás, egyéni stílus, avantgard, avantgard 

irányzat, neoavantgard, posztmodern, kortárs képzőművészet, újmédia, in-

termediális műfaj, eseményművészet, interaktív művészet, hálózati művé-

szet. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

A fotografikus kép nyelve 

Órakeret   

1 óra 

Előzetes tudás 
A vizuális kifejezés eszközeinek felismerése és használata műelemzés so-

rán. A fényképezés képalkotó lehetőségeinek ismerete és megértése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vizuális kifejezés eszközeinek pontos értelmezése kortárs művészeti al-

kotások elemző feldolgozása során. Vizuális esztétikai jellegű értékítéle-

tek megfogalmazása elemzésekben, illetve érvényre juttatása az alkotó fel-

adatokban. A fotográfia műtípusainak, műfajainak ismerete és elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A fotó mint a technikai képalkotás alapmédiuma főbb sajátossága-

inak megismerése, megértése (pl. „feltáró” beszélgetések, elemzé-

sek Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, André Kertész műveiről 

megadott szempontok alapján). 

 A fotografikus látásmód, a médium sajátosságainak alkalmazása 

kreatív gyakorlatok során (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotósoro-

zat készítése digitális technikával megadott téma alapján, mint 

„Egy nap az életemből”, vagy „A lépcső”). 

 Technikai kép és szöveg kiegészítő alkalmazása komplex feladat 

kapcsán (pl. fekete-fehér és/vagy színes fotografika készítése saját 

felvételek átalakításával – manuális vagy digitális technikával –, 

majd a kép felhasználása saját névjegykártya vagy fejléces levélpa-

pír, boríték tervezése során), elsősorban az alkalmazott fotográfia 

gyakorlati szerepének felismerése céljából. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: A foto-

grafikus technikával 

rögzített kép. Valóság-

ábrázolás és hitelesség. 

Tömegtájékoztatás és 

demokrácia. 

 

Magyar nyelv és iroda-

lom: A vizuális közlés 

verbális és nem verbá-

lis elemei. A nyelv 

mint jelrendszer. Iro-

dalmi emlékhelyek, al-

kotói életművek fotó-

dokumentumai. 

 

Informatika: az inter-

netes közléstípusok tar-

talmi megbízhatósága 

és vizuális megjele-

nése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fotográfia kettős természete: reprodukció és manipuláció/"ábrázolat", repre-

zentáció, fotogenitás, fotószerűség, „fotós látásmód”, műfaj/műtípus/stílus a 

fotóművészetben, arculatterv, tipográfia, (fotografika). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Mozgóképi kifejezés 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 
A technikai képalkotás lehetőségeinek ismerete és megértése. Mozgóképi 

kifejezőeszközök vizuális értelmezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mozgókép műtípusainak, a mozgóképi kifejezés eszközeinek megér-

tése és felhasználása. Mozgóképi közlés tervezése, megvalósítása irányí-

tással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A mozgóképi kifejezés fontos állomásainak megismerése, lényeges 

összefüggések megértése (pl. a film létrejöttének tanár által segített, 

tanulói feldolgozása, adatgyűjtés, illetve referátum összeállítása) a 

sajátos, mozgóképi nyelv megértése érdekében. 

 A film audiovizuális kifejezési módszereinek megismerése kreatív, 

kísérleti szemléletű gyakorlatokkal (pl. a „mozdulatlan kép meg-

mozdul”– fényjáték megvalósítása egyszerű megoldások, eszkö-

zök, technika alkalmazásával, mint „szendvicsdia”, diavetítők, len-

csék, üvegdarabok, színezett fóliák többszöri módosításokhoz, vi-

deokamera-, projektor- és számítógép-használattal, illetve hang 

hozzárendelésével a mozgóképhez). A figyelemirányítás, a hangu-

latteremtés és az audiovizuális értelmezés legfontosabb eszközei-

nek tudatosítása. 

 A kockánként beállított és felvett mozgókép alapsajátosságainak 

megismerése kreatív gyakorlatok során (pl. tárgymozgatásos 

és/vagy pixillációs technikával pár perces film készítése megadott 

témából, műből kiindulva – egy fotográfia, fényképsorozat, vers, 

novella, zene, hangmontázs, egy hangulatos köztér, vagy írásban 

megadott téma, cím alapján – hang, zene hozzárendelésével, illetve 

készítésével a mozgóképhez) az animációs technika néhány fontos 

lehetőségének feltárása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Kultúra 

és tömegkultúra. A 

média funkciói. Né-

zettségnövelő straté-

giák. Sztárok. A figye-

lemirányítás, a hangu-

latteremtés és az értel-

mezés legfontosabb 

eszközei.  

 

Ének-zene: a zene sze-

repe a médiában és a 

filmművészetben. 

 

Dráma és tánc: Moz-

gásos kommunikáció. 

Metaforikus kifejező-

eszközök. Jellemábrá-

zolás. 

 

Informatika: az inter-

netes közléstípusok tar-

talmi megbízhatósága 

és vizuális megjele-

nése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Technikai képfajta; fénykép, mozi/film, videó, fénymásolás, hologram, pil-

lanatkép/fáziskép, vetítés, a mozgókép sajátos (alap)eszközei, experimentá-

lis művészet, akció, Bauhaus, absztrakt film, VJ-kultúra, animáció, „kocká-

zás”, tárgymozgatás, pixilláció, stoptrükk, történet, cselekmény, elbeszélés, 

kísérleti film, etűd, videoklip, (fényjáték), („szendvicsdia”). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Tömegkommunikáció 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás A reklám hatásmechanizmusának elemzése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tömegkommunikáció eszközeinek és formáinak ismerete és értelme-

zése. Reklámok összetett elemzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A médiaipar működésének, a reklám hatásmechanizmu-

sának feltárása kreatív gyakorlatokkal (pl. szerepjátékkal 

pop- vagy filmsztár karrierjének „felépítése” a tömegmé-

diában; fiktív reklámkampány tervezése és kivitelezése). 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: A médiaipar műkö-

dése. A reklám hatásmecha-

nizmusa. Sztárok és szenzá-

ciók. Nemi szerepek repre-

zentációja. Virtuális valóság. 

Sztereotípia, tömegkultúra. 

 

Dráma és tánc: díszlet, jel-

mez, kellék, fény- és hangha-

tások, jellemábrázolás. 

 

Ének-zene: populáris zenei 

stílusok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

médiaszövegek kommuniká-

ciós és műfaji jellemzői.  

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felis-

merése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reklám, sztár/jelenség, attribútum, öltözet/megjelenés, reklámtárgy, plakát, 

szlogen, banner, spot, klip, weblap. 

 

  



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális kommunikáció 

Az újabb médiumokkal való kísérletezés 

Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás 

Nem vizuális természetű információk érzékletes, képi megfogalmazása. 

Bonyolultabb vizuális kommunikációt szolgáló megjelenések tervezése. 

Idő- és térbeli változások megjelenítése. A technikai képalkotás lehetősé-

geinek ismerete és megértése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A technikai médiumok (képalkotó) módszereinek megismerése. Komp-

lex audiovizuális közlés tervezése. Kortárs művészeti alkotások elemző 

feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az egyik médiumból a másikba való átkódolás egyszerűbb lehető-

ségeinek kipróbálása kreatív gyakorlatok segítségével (pl. „vizuá-

lis zen”" létrehozása kotta „átformálásával” képpé, választott szí-

nes technikával) a mediális szemlélet kiterjesztése, a különböző 

médiumok közötti tartalmi, üzenetbeli összefüggések feltárása cél-

jából. 

 A technikai képalkotás újabb, kísérleti megoldásainak felismerése, 

alkalmazása alkotó gyakorlatok során (pl. fotoelektrográfia készí-

tése fénymásoló vagy szkenner használatával, mozgó tárgyak, il-

letve testrészletek másolásával és további elektronikus/digitális 

módosításával) a kortárs szemlélet erősítése érdekében. 

 A nem lineáris alapú média-szövegformák néhány formájának 

megismerése, alkalmazása kreatív felhasználás révén (pl. hiper-

textre épülő vagy hipermédia szemléletű művek tervezése a világ-

hálóra), a kevésbé bejáratott, asszociatív alapú gondolkodásmódok 

gyakorlása és tudatosítása céljából. 

 Az interaktivitás alapműködésének megismerése, feltárása a moz-

góképi szövegben tervezési feladattal (pl. interaktívan, többféle 

módon bejárható videofilm szinopszisának és story-board-jának 

elkészítése), a kevésbé ismert, új mediális-művészeti technikák 

megfigyelése, alkalmazása érdekében. 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: Nem li-

neáris szövegformák. 

Internetes szövegépít-

kezés, hálózati kom-

munikáció, internetes 

tartalmak, online élet-

forma. 
 

Ének-zene: a zenei 

mondanivaló más mű-

vészeti ág kifejezési 

eszközeibe való átkó-

dolása. 
 

Magyar nyelv és iroda-

lom: hipertext. 
 

Informatika: Multimé-

diás dokumentumok. 

Viselkedési kultúra az 

online világban, a ha-

gyományostól külön-

böző médiumok meg-

jelenési formái. A glo-

bális információs társa-

dalom. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Intermédia, kísérleti művészet, non-linearitás, hipertext, hipermédia, www, 

hálózati kommunikáció és művészet, interaktivitás, multimédia/hipermédia, 

új média és művészet, hibrid média, (posztmédia), (vizuális zene), (elektro-

gráfia), („copy-motion” technika). 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezett, alakított környezet 

Órakeret 

1 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értel-

mezése és szöveges megfogalmazása. Megfigyelések alapján a vizuális 

közlések érdekében különböző rajzi technikák alkalmazása. Tárgyakkal, 

épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtése. Tárgyké-

szítő, kézműves technikák önálló alkalmazása. Gyakorlati feladatok ön-

álló előkészítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Jelenségek, látványok vizuális megfigyelése és értelmezése során célirá-

nyos szempontok kiválasztása. A tervezési folyamat értelmezhető doku-

mentálása. A vizuális közlések érdekében különböző rajzi technikák al-

kalmazása. Az adott tárgynak megfelelő tárgykészítő technikák alkalma-

zása. Problémamegoldás a tervezés során. Építészeti és térélmények átér-

telmezése. A térélményt befolyásoló tényezők összegzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Egyszerű használati tárgy (pl. egyedi övtáska) és belső tér (pl. élet 

minimál térben) tervezése az alapvető ergonómiai szempontok fel-

mérésével és figyelembevételével, a tervezői folyamat jól értel-

mezhető rajzos és szöveges dokumentációja az ötletek, tervvázla-

tok, megvalósulási terv elkészítéséig. 

 Belső terek, tárgyak átalakítása egyszerű, de szokatlan eszközök-

kel (pl. fénnyel, becsomagolással) elsősorban a kifejezés, a hangu-

lati hatások erősítése érdekében. 

 A közvetlen környezet (pl. település, iskola) kihasználatlan terei-

nek felmérése, megismerése, valós újrahasznosítási lehetőségei-

nek megtervezése és az ötletek pontos dokumentálása vizuális esz-

közökkel és szöveggel. 

 A lakberendezés funkciótól független lehetőségeinek (pl. színhatás 

és térérzet, anyagválasztás és hatáskeltés) elemző vizsgálata és 

összehasonlítása konkrét példákon keresztül. 

Matematika: Mérete-

zés. Gondolatmenet 

követése. Absztrahálás, 

konkretizálás.  

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: Szükségle-

tek és igények elem-

zése, tevékenységhez 

szükséges információk 

kiválasztása, tervezés 

szerepe, jelentősége, 

eszközhasználat. Lakó-

környezet – életmód. 

 

Dráma és tánc: Pro-

dukciós munka. A szín-

házművészet összmű-

vészeti sajátosságai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tervezési folyamat, felmérés, térelrendezés, műszaki jellegű ábrázolás, er-

gonómia, környezettudatos magatartás, környezetvédelem. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tervezés és fogyasztói szokások 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

A vizuális környezetben megfigyelhető jellemzők pontos és árnyalt értel-

mezése és szöveges megfogalmazása. A látott jelenségek elemzéséhez, 

értelmezéséhez szükséges szempontok megértése. Önálló kérdések meg-

fogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazda-

sági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. 

A következtetések célirányos megfogalmazása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 A hagyományos és a modern társadalmak tárgykészítésének, 

tárgytervezésének összehasonlítása a fogyasztóra gyakorolt 

hatások alapján, a fogyasztói szokások megkülönböztetésé-

vel és magyarázatával. 

 A média által közvetített fogyasztói szokások és a valós szük-

ségletek, illetve az újrahasznosítás lehetőségeinek elemző 

vizsgálata a közvetlen környezetben, a tapasztalatok és kö-

vetkeztetések vizuális szemléltetésével. 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értéke-

lése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Földrajz: globális társa-

dalmi-gazdasági problémák: 

fogyasztói szokások, élet-

mód. 

 

Mozgóképkultúra és média-

ismeret: Kultúra és tömeg-

kultúra. A reklám hatásme-

chanizmusa. 

 

Informatika: az információk 

közlési célnak megfelelő ala-

kítása, a manipuláció felis-

merése. 

Digitális prezentációk. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hagyományos és modern társadalom, fogyasztói szokás, divat, életmód, új-

rahasznosítás. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Tárgy és hagyomány 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűjtés. 

A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szempontok 

önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Különböző korú és típusú tárgyak, épületek megkülönböztetése, elhelye-

zése a megfelelő korban vagy kultúrában. A következtetések célirányos 

megfogalmazása. Néprajzi tájegységek tárgyi környezetének, kulturális 

jellemzőinek megismerése. A múlt tárgyi emlékeinek értékelése, jelentő-

ségük megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Különböző történeti korok és kultúrák (pl. Európán kívüli is) sajá-

tos, jellemző tárgyainak (pl. totem, amulett), épületeinek, (pl. ha-

gyományos japán lakóház) és díszítőmotívumainak (pl. azték, 

maja, kalocsai motívumok) elemző vizsgálata a kulturális jegyek 

pontos megkülönböztetésével, illetve a közös jegyek megkeresé-

sével. 

 Két – a Kárpát-medence táji tagolódása szerint tetszőlegesen vá-

lasztott – táji csoport, néprajzi csoport (pl. Nyírség, Sárrét, Őrség, 

Palócföld, Nagykunság, Kalotaszeg, Mezőség) legfontosabb je-

gyeinek (pl. építkezés, viselet, eszközök, szokások) összegyűjtése, 

az eredmények képes és szöveges feldolgozása. 

Magyar nyelv és iroda-

lom: Esztétikai minő-

ségek. Toposz, archetí-

pus. Könyvtárhaszná-

lat. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári isme-

retek: Társadalmi je-

lenségek értékelése. 

Társadalmi normák. 

Hagyomány. Hagyo-

mányos népi kultúra. 

 

Földrajz: Magyaror-

szág és a Kárpát-me-

dence, világörökségi 

helyszínek, építészeti 

együttesek, kulturális 

tevékenységek (pl. 

táncház, busójárás). 

 

Ének-zene: Népek ze-

néje, néphagyomány. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Táji csoport, néprajzi csoport, tájegység, népi kultúra, hagyomány, hagyo-

mányőrzés, világörökség. 

 

  



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Tárgy- és környezetkultúra 

Az épített, alakított környezet változásai 

Órakeret    

2 óra 

Előzetes tudás 

Tárgyakkal, épületekkel, jelenségekkel kapcsolatos információk gyűj-

tése. A látott jelenségek elemzéséhez, értelmezéséhez szükséges szem-

pontok önálló kiválasztása. Önálló kérdések megfogalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Vizuálisan is értelmezhető jelenségek, folyamatok társadalmi és gazda-

sági ok-okozati összefüggéseinek megértése. Különböző korú és típusú 

tárgyak, és a tárgyakhoz kapcsolódó társadalmi jelenségek értelmezése. 

A kortárs építészet és a kortárs téralakítás megjelenéseinek értelmezése. 

A következtetések célirányos megfogalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

 Az építészettörténet fontosabb korszakainak (pl. ókor, ro-

mantika, gótika, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, eklek-

tika, szecesszió) elemzése és összehasonlítása – különös te-

kintettel a formai, szerkezeti kapcsolódásokra és különbsé-

gekre –, illetve összehasonlítva a 20. század (modern, poszt-

modern) és kortárs építészeti stílusjegyek és térrendezés sa-

játos vonásaival, nemzetközi és magyar példák alapján.  

 Kortárs környezetalakítás és térrendezés elemző vizsgálata a 

közvetlen környezetben. 

 Művészi, azaz a térrendezés kifejező szándékú felhasználá-

sának rendszerező elemzése és kipróbálása (pl. land art, 

street art). 

 A divat szélesen értelmezett fogalmának (pl. öltözködés, 

életforma, lakberendezés) elemző vizsgálata és értelmezése, 

reflektálva annak társadalmi összefüggéseire is. 

 A divat és hagyomány kapcsolatának vizuális értelmezése 

(pl. hagyományos ruhadarab áttervezése, átalakítása, hagyo-

mányos díszítmény felhasználásával póló mintatervezés). 

 A kulturális értékmegőrzés (pl. környezet- és műemlékvéde-

lem) lehetőségének vizsgálata, az eredmények képes és szö-

veges feldolgozása, összegzése különös tekintettel annak fel-

hívó jellegére. 

Magyar nyelv és irodalom: 

Esztétikai minőségek. Topo-

szok, archetípusok állandó és 

változó jelentésköre. Könyv-

tárhasználat. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: Tár-

sadalmi jelenségek értéke-

lése. Társadalmi normák. 

Technológiai fejlődés. Fo-

gyasztói társadalom. 

 

Földrajz: Környezet fogal-

mának értelmezése. Helyi 

természet- és környezetvé-

delmi problémák felisme-

rése. Környezettudatos ma-

gatartás, fenntarthatóság. 

Globális társadalmi-gazda-

sági problémák - fogyasztói 

szokások, életmód. Fenntart-

hatóság. Környezet és termé-

szetvédelem. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Modern, posztmodern, konstruktív-dekonstruktív térrendezés, organikus 

építészet, Bauhaus, funkcionalizmus, divat, társadalmi norma, szubkultúra, 

értékmegőrzés. 

 



 

 

Ajánlott műtípusok, művek, alkotók 

 

Amennyiben a különböző korok és kultúrák feldolgozását kronologikus megközelítésben végezzük, a részletes 

érettségi vizsgakövetelmény műlistája az irányadó a műtípusok, művek, alkotók szemléltetésére. E listában kro-

nológiai sorrendben találhatók a feldolgozásra ajánlott művek az őskortól napjainkig. A listában a képzőművészeti 

alkotásokon kívül jelentősebb, stílusteremtő tárgyak, tárgytípusok, fotók, népművészeti és Európán kívüli kultúrák 

műtárgyai és tárgyi emlékei is megtalálhatók. E listában szereplő tárgyakon és műtárgyakon kívül a szemléltetés 

anyagát tematikus módon is válogathatjuk. 

A válogatás fontos szempontja, hogy a bemutatott művek az egyetemes művészettörténet legjelentősebb 

és tipikus műveivel szemléltessék a témát, illetve hangsúlyt kapjanak a magyar művészet- és építészettörténetben 

megtalálható leglényegesebb példák is. A részletes érettségi vizsgakövetelmény műlistájában ajánlott műveken és 

alkotókon kívül adott témák szemléltetésére további műtípusok és művek is felhasználhatók. A tananyag tematikus 

szempontú megközelítése esetében a válogatás fontos szempontja, hogy az adott téma függvényében ne csak mű-

vészettörténeti, hanem nyitottabban értelmezett kultúrtörténeti, építészet- és tárgytörténeti példák is bemutatásra 

kerüljenek, továbbá hogy adott esetben a magas művészet példáin kívül populárisabb irányzatok egyformán szem-

léltessék az adott tartalmat, illetve hogy tértől (pl. Európán kívüli kultúrákból származó művek) és időtől (pl. akár 

kortárs művek) független példák is szemléltessék a tananyagot. Fontos továbbá, hogy a vizuális kommunikáció, 

valamint a tárgy- és környezetkultúra részterületek szemléltetéséhez a kortárs kultúrából, a történelmi korokból, 

illetve a közelmúltból származó példákat is felhasználhatjuk. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a cik-

lus végén 

 Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása. 

 A vizuális közlés, kifejezés eszközeinek önálló, célnak megfelelő 

használata az alkotó- és befogadótevékenység során. 

 Bonyolultabb kompozíciós alapelvek tudatos használata kölönböző 

célok érdekében. 

 Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak 

megfelelő pontos értelmezése, egyszerű mozgóképi közlések 

elkészítése. 

 A médiatudatos gondolkodás magasabb szintjénak elérése 

tömegkommunikációs eszközök és formák összetettebb, 

rendszerező ismerete alapján. 

 Tanult technikák célnak megfelelő, tudatos és önálló alkalmazása az 

alkotótevékenységekben. 

 A tervezett, alakított környezet komplex értelmezése, reflektálva a 

társadalmi, környezeti problémákra is. 

 Társművészeti kapcsolatok árnyalt értelmezése. 

 Legfontosabb kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok 

rendszerező ismerete és a meghatározó alkotók műveinek 

felismerése. 

 Az építészet legfontosabb elrendezési és szerkezeti alapelveinek, 

illetve stílust meghatározó vonásainak rendszerező ismerete. 

 Vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése, 

összehasonlítása során a műelemző módszerek összetett, komplex 

alkalmazása az ítéletalkotás érdekében. 

 Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések 

megfogalmazása. 

 A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása. 

 Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról. 

 
 



 

 

 


