
1. sz. melléklet 

 

A kötelező és a nem kötelező foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy 

szabadon választható foglalkozások megnevezése, száma 

 

1. KOMMUNIKÁCIÓ – MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM szakképző iskola  
 

 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 

Heti óraszám 2 2 2 

 

 

Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő 

szerepet játszik a társadalmi beilleszkedésben és sikerességben, ezért kitüntetett szerepet játszik 

a szakképző iskola közismereti programjában. A társadalmilag elfogadott kommunikációs 

formák, viselkedésminták megismerése és használati módjuk elsajátítása nagyrészt e tantárgy 

keretei között zajlik. A tantárgy tanításának alapvető célja a biztos alapkészségek kialakítása: a 

magabiztos írás, a helyesírás, az olvasás és a kommunikáció. A program ugyanakkor 

lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulók művészeti, irodalmi tájékozottságot szerezzenek, 

ízlésük, véleményük formálódjon, képesek legyenek köznapi, közéleti és művészeti témákról 

is beszélgetni.  

Ez a tantervi program elsősorban nem ismereteket kínál, hanem a szemléletet alakítja, 

azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogy lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan 

tudást és képességeket fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, 

hogy tanulni és gondolkodni kell. Hogy a rossz válasz jobb, mintha eleve elutasítjuk a 

gondolkodást. A program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre hívja 

a tanulókat fejlődésük, boldogulásuk érdekében. 

A kerettanterv fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és az 

iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot tapasztalt 

diákoknak, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra élményeket is 

adhat. Mindeközben remélhetően kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános 

iskolából hozott hiányos tudását, és fejleszthetjük képességeiket. A program szokatlansága 

ellenére is tartalmaz olyan elemeket, amelyeket az érettségire való felkészülés során is 

hasznosíthatnak azok, akik tovább akarnak tanulni.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgyat a többi közismereti tantárggyal egységben kell 

tanítani. A tantervi tematika igazodik az osztályfőnöki órákon kijelölt átfogó témákhoz.  

Minden évfolyamon négy csomópontja van a tananyagnak: a) kommunikáció, b) 

nyelvtan, c) szövegértés/szövegalkotás, d) művészeti, irodalmi nevelés és médiaismeret. 

Törekedni kell arra, hogy a beszéd mellett minden órán sor kerüljön írásra, olvasásra, a 

helyesírás gyakorlására, irodalmi művekkel, képekkel való találkozásra. Ezek arányát és 

mélységét azonban az érintettségnek, az érdeklődésnek kell meghatároznia.  

A kommunikációs csomópont a domináns, hiszen az eredményes kommunikáció 

technikáinak elsajátítása a társadalmi sikeresség egyik kulcsa. A többi csomópont ehhez 

kapcsolódik. Ezt a területet mindig kiemelten kell kezelni. Olyan helyzeteket célszerű 

teremteni, amelyekben konkrét szituációkat kell megoldaniuk a diákoknak; az elméletnél 

sokkal fontosabb a gyakorlat. Az egyéni kommunikációtól a társadalmi kommunikációig 

számos területet érint a kerettanterv. Az egyes kommunikációs témákhoz sokféle út vezethet: 

az életből vett szituációs játék, médiához köthető feladat vagy valamilyen irodalmi mű, esetleg 



szövegtani feladat egyaránt lehet kiindulópont, a lényeg az, hogy sikerüljön felkelteni az osztály 

érdeklődését. Meg kell érinteni a diákokat, fogékonnyá kell őket tenni a téma iránt, felkelteni 

az érdeklődésüket, megmutatni, hogy ezek a tananyagok nem fölösleges tudást hordoznak, 

hanem a mindennapok részei, s így megismerésükkel, a velük való foglalkozással 

életminőségüket, sikerességüket tudják javítani. 

Nyelvtani csomópont: a szűken vett nyelvtani rész nem haladja meg lényegesen az 

általános iskolában tanultakat, azt ismétli, illetve mélyíti el. Szemlélete azonban tágabb, arra 

helyezi a hangsúlyt, hogy a nyelvtan/nyelvészet a grammatikai szabályok alkalmazásánál 

sokkal szélesebb körben is értelmezhető. Ebben a csomópontban szerepelhetnek a külön meg 

nem jelölt, a tanár által az osztály, esetleg az egyes tanulók fejlesztési igényei szerint 

megválasztott rövid és szisztematikus helyesírási feladatok is.  

A szövegértés/szövegalkotás csomópontban kapott helyet az olvasás- és íráskészség 

fejlesztése. Minél több alkalmat kell találni arra, hogy a diákok némán és hangosan is 

olvassanak, mivel sok esetben éppen olvasási nehézségeik miatt küzdenek alapvető 

szövegértési gondokkal. Az írásos feladatok is fontosak, füzetbe és feladatlapokra is írhatnak a 

tanulók. Az írásbeli munkát mindig ellenőrizze és javítsa a tanár, lehetőség szerint óra közben. 

A tanulók kapjanak lehetőséget arra, hogy bármilyen más órán felmerülő szövegértési 

problémájukat felvethessék ezeken az órákon. 

Az irodalom/művészet csomópont: az ajánlott szövegválogatás nem törekszik 

semmilyen kánon követésére vagy irodalomtörténeti áttekintésre, jóllehet számos szöveg 

szerepel a magyar és világirodalom különböző korszakaiból. Kortárs szerzők is szép számmal 

találhatók az anyagban, hogy a mai szövegeknek is legyen esélyük arra, hogy megszólítsák a 

diákokat, illetve, hogy a tanulók kortárs alkotásokkal is találkozzanak. Ezekben az esetekben 

se hagyományos műelemzés folyjon, hanem kerüljön sor a személyes érzések, az érintettség, a 

szövegek által kiváltott reakciók megbeszélésére.  

Nem irodalomtörténetet, szerzőket, nagy műveket kell tanítani, hanem egy-egy mű adott 

témához kapcsolásával azt kell megmutatni, hogy az irodalmi szöveg is lehet érdekes, izgalmas, 

kapcsolódhat a diákok életéhez. Minél élményszerűbb a találkozás, annál nagyobb az esély az 

olvasással kapcsolatos pozitív attitűd kialakítására. Bár nincs irodalomtörténet, a különböző 

korokból vett (főleg magyar) irodalmi művek arra is jók, hogy felismerjék a diákok, hogy ezek 

a szövegek egy (a magyar) hagyomány és a magyar kultúra részei. A modern szerzők, a modern 

kultúra, sőt a tömegkultúra is segíthet eljutni a klasszikus értékekhez, hiszen a populáris kultúra 

általában a klasszikus kultúra alapvető struktúráit másolja, annak eszköztárát veszi át, 

tematikája pedig sokszor motiválóbb és érdekesebb lehet a diákok számára.  

A magyartanítás hagyományos tartalmaival és felépítésével kapcsolatban a szakképző 

iskolai tanulók többsége negatív élményeket szerzett. A művészeti nevelés alapvető célja az, 

hogy a műalkotásokkal való találkozás során pozitív érzések érjék a diákokat. Örömet találó, 

gondolkodni akaró emberek nevelése a cél.  

A kerettanterv épít a diákok életében is egyre nagyobb szerepet betöltő digitális és 

vizuális kultúrára (fotó, film, digitális tartalmak stb.), illetve a média pozitív és negatív 

jelenségeinek értelmezésére is. A fiatalok sokszor könnyebben jutnak el a virtuális világ és 

vizualitás felől a szövegekhez, mint fordítva. A most szakképző iskolába kerülő fiatalok már a 

digitális világba születtek bele, teljes természetességgel használják a digitális eszközöket, 

szabadidejükben a világhálón élnek, sokkal nehezebben illeszkednek be szűk, valóságos 

környezetükbe. A kerettantervnek és a hozzá kapcsolódó közismereti programnak ezt 

figyelembe kell vennie. Ugyanakkor a média működésének, illetve a manipuláció 

hatásmechanizmusainak megértése is nagyon fontos cél. 

A kommunikáció – magyar nyelv és irodalom (KOMA) tantárgynak az alapvető 

kulcskompetenciák közül többnek a fejlesztésében is jelentős helye van: a kommunikációs 

kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) fejlesztésében elsőrendűen, ezen kívül a tanulási 



képességek fejlesztésében, a személyes és társas kapcsolati kompetenciák erősítésében, sőt a 

digitális kompetenciák fejlesztésében is. Az általános iskolát végzett tanulók jó része az 

alapvető kompetenciák hiányával érkezik a szakképző iskolába, tehát egy alapos mérés után 

fokozatos, egyénre szabott fejlesztésben kell részesülniük. Az általános iskolából hozott 

hiányok csökkentése mellett tovább kell fejleszteni kommunikációs és 

szövegértési/szövegalkotási képességeiket. A Nat-ban is megfogalmazott nevelési célok 

tekintetében elsőrendű szerepe van a műveltségterületnek abban, hogy a tanulók önismerete, 

erkölcsi magatartása, felelősségvállalása, jövője, szakmai pályája iránti elkötelezettsége 

megfelelően alakuljon. Ezt a fejlesztést a 9. évfolyamon tervszerűen kell elkezdeni, hogy mire 

a tanulók elhagyják a szakképző iskolát, és munkába állnak, felelősségteljes állampolgárokká, 

a társadalom hasznos tagjaivá váljanak 

 

9. évfolyam 

 

A 9. évfolyamon heti két óra áll rendelkezésre. Az éves óraszám 72 óra. 

 

A 9. évfolyam legfontosabb céljai: 

— a szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése, hátránykompenzálás; 

— a teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése; 

— ismerjék fel és alkalmazzák a helyesírási alapelveket; 

— saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban; 

— a köznyelvi és az irodalmi szöveg különbségeinek felismerése; 

— ismerjenek fel néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben; 

— ismerjenek fel néhány alakzatot és szóképet; 

— legyenek képesek rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat; 

— legyenek képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet; 

— ismerjék néhány egynyelvű szótár használatát; 

— legyenek képesek néma olvasással szövegek megértésére és az olvasottak 

felidézésére;  

— legyenek képesek történetet írni előre meghatározott szempontok segítségével;   

— tudjanak vázlatot készíteni megadott szempontok alapján; 

— legyenek képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben; 

— ismerjék fel a manipuláció eszközeit a különböző médiumokban és műfajokban; 

— szerezzenek gyakorlatot a vizuális, a hangzó és a komplex információk 

megértésében; 

— ismerjék meg az online kommunikáció módjait, írott és íratlan szabályait. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bemeneti mérés 

Órakeret 

1 óra 

   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Személyes kommunikáció – Tömegkommunikáció 

Órakeret:  

5 óra  

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, igen változatos szintű kommunikációs 

ismeretek. A kommunikáció elemeinek ismerete. Alkalmazkodás a 

kommunikációs helyzetnek megfelelő normákhoz. Hajlandóság az 

együttműködésre. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

A szóbeli kommunikáció személyes sikerének fokozása a 

kommunikáció verbális és egyéb összetevőinek tudatosításával. Az 

üzenet kódolásának és dekódolásának gyakorlása. Az udvarias, 

köznyelvi normának megfelelő kommunikáció igényének 



fejlesztési 

feladatok 

felébresztése és gyakorlása. A személyközi és a társadalmi, valamint a 

tömegkommunikáció fogalmának megismerése, ezek 

megkülönböztetése. A tömegkommunikáció csatornáinak és 

eszközeinek ismerete, a manipuláció felismerése. Az online 

kommunikáció módjainak, írott és íratlan szabályainak megismerése; 

az egyén felelősségének tudatosítása az internetes kommunikációban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önismeret, énkép, énkép-kommunikáció, én és a csoport. A kommunikáció alapmodellje, 

összetevőinek azonosítása, értelmezése. 
A nonverbális kommunikáció elemei, sajátosságai, működési mechanizmusai (pl. testbeszéd, 

térközszabályozás, arcjáték). 

A közös nyelv és a nonverbális kommunikáció szerepe a megértésben; a verbális és a 

nonverbális kommunikáció összhangja; dekódolás.  

A verbális kommunikáció jelentősége és lehetséges formái. A kommunikáció sikere, a 

kulturális és a nyelvi szabályok szerepe a megértésben.  

Etikett a kommunikációban. Kommunikáció az interneten. Netikett a Facebookon, e-mailben 

és online csevegés közben.  

Előzetes elvárások a kommunikációban, a megértés csapdái, emberi játszmák. 

A kommunikáció szintjei. A társadalmi kommunikáció fogalma. A társadalmi 

kommunikáció csatornái. Centrum és periféria. A társadalmi kommunikáció egyéb területei: 

hivatalos szövegek (pl. menetrend, betegtájékoztató, banki dokumentumok, álláshirdetések 

értelmezése). 

Tömegkommunikáció és műfajai. A manipuláció fogalma és hatásmechanizmusai.  

Kommunikációs gyakorlatok és játékok. Az értő figyelem felkeltése, fenntartása 

beszélőként; hallgatóként pedig gyakorlása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Énkép, kommunikáció, testbeszéd, mimika, gesztusnyelv, arcjáték, 

térközszabályozás, kódolás, dekódolás, üzenet, rétegnyelv, 

kommunikációs zavar, tömegkommunikáció, hír, vélemény, 

manipuláció, sajtó, netikett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Vizuális és verbális kommunikáció kapcsolata; 

Hivatalos kommunikáció 

Órakeret:  

6 óra  

Előzetes tudás 

Ismeretek a kommunikáció verbális és nonverbális elemeinek 

működéséről, a tömegkommunikációról és a manipulációról. 

Ismeretek a vizuális kommunikációról, gyakorlat a képi nyelv 

elemzésében. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A kommunikáció kulturális meghatározottságának tudatosítása. 

A reklámnyelv megfigyelése és megértése különböző reklámhordozók 

esetében, a manipuláció felismerése. 

Filmnyelvi kommunikációs eszközök felismerése, megismerése és 

alkalmazása. 

A vizuális, a hangzó és a komplex információk megértésének 

továbbfejlesztése. 

A színek jelentéshordozó szerepéről való tudás elmélyítése.  

Ismerkedés a zenei nyelvvel, a nyelv zenéjének tanulmányozása. 

A hivatalos és a társalgási stílus megkülönböztetése saját 

gyakorlatban. 

Hivatalos kommunikáció műfajainak, szövegtípusainak, 

szabályrendszerének megismerése. 

http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/altalanos-modell.html
http://www.kommunikacio-alapjai.hu/index.php/jellegzetessegek/kommunikacio-szintjei.html


Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikáció kulturális meghatározottsága, kulturális antropológiai szempontok; a divat, 

az öltözködés jelentéshordozó szerepe. 

Reklám, plakát, graffiti: a meggyőzés vizuális eszközei, meggyőzés, manipuláció. 

Reklám: rádióreklám, internetes reklám. A meggyőzés hangzó és komplex eszközei, 

meggyőzés, manipuláció. 

A képi nyelvben és a verbalitásban rejlő meggyőzési lehetőségek, ezek kipróbálása. 

Megértés szöveggel és szöveg nélkül, a kontextus és a hagyomány szerepe, kulturális 

útjelzők. Hangzó szövegek és képi információk megértése. 

A filmnyelv mint kommunikációs forma. 

A vizuális és a verbális kommunikáció kapcsolata.  

A vizuális kommunikáció eszközei, a képek jelentése és olvashatósága.  

A színek jelentése, színszimbolika a köznapokban és a művészetekben. 

Zene és kommunikáció, zenei nyelv, a nyelv zenéje. A zenei nyelv egyetemessége. 

 

Részvétel a hivatalos kommunikációban, a hivatalos kommunikáció aktuális műfajai: 

felelés, beszámoló, vizsga stb. 

Pályázatok. Állásinterjú. A hivatalos dialógus mint műfaj. Gyakorlatok, szerepjáték. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vizualitás, képi nyelv, filmnyelv, nemzeti kultúra, szubkultúra, 

célközönség, színszimbolika, dialógus, zenei nyelv, a nyelv zenéje, 

intonáció, beszédtempó, hivatalos kommunikáció. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv és a nyelvtan rendszere 

Órakeret:  

7 óra  

Előzetes tudás 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről az általános iskolában 

tanultak. A helyes beszéd és a helyesírás egyéni szintje. A 

legalapvetőbb nyelvtani ismeretek, a nyelvi elemek felismerése. 

Egyéni fejlesztési szükségletek felismerése, a helyes beszéd és a 

helyes írás iránt kialakuló motiváció. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi jelekről és a nyelvi jelrendszerről tanultak felfrissítése, 

kiegészítése. A helyes beszéd és a jó helyesírás igényének felkeltése, 

megerősítése. A nyelvtani ismeretek hasznosságáról való 

meggyőződés kialakítása, megerősítése. Az általános iskolában tanult 

leíró nyelvtani ismeretek felfrissítése, az alapvető hiányosságok 

pótlása feladatok megoldása során. A szóelemek és a szófajok, 

valamint a szintagmák felismerésének fejlesztése, szókincsbővítés. A 

teljes mondatokban való fogalmazás igényének felkeltése. A 

helyesírás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelv fogalma, nyelv és beszéd.  

A beszéd jellemzői – az egyénre jellemző beszédmód.  

A jel, a jelzés, a jelrendszer fogalmának megismerése, illetve ismétlése. A nyelv mint 

jelrendszer, a nyelvi jelek típusai.  

A nyelv szintjei, a leíró nyelvtan egységei (hangtan, morfématan, szótan, mondattan, 

szövegtan).  

Hang, fonéma, betű. A hangok jelölése írásban, a betű. Hangtörvények. 

A hangtörvényekből fakadó helyesírási szabályok felelevenítése, helyesírási feladatok 

egyéni szükségletek szerint. A hangok szerepe a beszédben. A hangok keletkezése, tiszta 

ejtés.  



A szófajok beszédbeli és mondatbeli szerepe. A szófajok felismerése, szavak csoportosítása.  

Morfémák, szóelemek, szóalakok. A toldalékok szerepe a szó- és a mondatalkotásban. 

Szóalkotó játékok.  

Szintagmák keresése és jelölése. A szókincs fejlesztése a határozós és a jelzős 

szintagmákhoz kapcsolódva. 

A tulajdonnevek és az igekötős igék helyesírása. 

Általános helyesírási gyakorló feladatok az egyéni problémák feltárására és egyéni 

fejlesztésre. A helyesírás önálló fejlesztésének módjai, az önellenőrzés eszközei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, beszéd, beszédmód, jelrendszer, jeltípus, hang, betű, hasonulás, 

összeolvadás, morféma, szóelem, szóalak, toldalék, szintagma. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mondat – szöveg – jelentés 

Órakeret 

6 óra  

Előzetes tudás Az előző félévben tanult nyelvtani ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A mondattani és a szövegtani ismeretek felidézése és bővítése 

gyakorlati feladatok során. A központozás mint helyesírási probléma 

gyakorlása. 

Az értő néma és hangos olvasás fejlesztése kreatív feladatokkal. A 

jelentéstani ismeretek fejlesztése, szerepük felismerése a művészi 

nyelvben és a hétköznapi kommunikációban. Szövegelrendezés. 

A szókincs bővítése, a fogalmazási készség fejlesztése. Ismerkedés az 

egynyelvű szótárak használatával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettsége és modalitása. A modalitás szerepe a közlő 

szándékának kifejezésében. Írásjelek. 

Az egyszerű és az összetett mondat felismerése, csoportosítása gyakorlati feladatok során. 

Az összetett mondat típusainak megkülönböztetése, összetett mondatok alkotása szerkezeti 

modellek alapján. 

A szöveg és a szövegkohézió. Szövegértési feladatok. A szövegelemzés lehetséges 

módszerei.  

A szövegkohézió nyelvi elemei, a lineáris kohézió (pl. névmások, toldalékok vizsgálata a 

szófajokról és a morfémákról tanultak felidézésével). 

A szövegkohézió jelentésbeli elemei, globális kohézió (pl. a cím, a téma, a tétel- és 

kulcsmondatok, kulcsszavak; a bekezdések logikai viszonyának vizsgálata köznapi, irodalmi 

és saját szövegekben). 

Szövegfonetikai eszközök. Hangos olvasás, interpretálás, előadó-művészet. A fonetikai 

eszközökkel való tudatos bánásmód gyakorlása. 

A hangalak és a jelentés viszonya. Azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon értelmű, 

hangutánzó és hangfestő szavak felismerése, gyűjtése, csoportosítása. 

A rokon értelmű szavak szerepe a szóbeli és az írásbeli kommunikáció változatosságában, 

pontosságában és választékosságában. Szókincsbővítő feladatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyszerű és összetett mondat; kijelentő, felszólító, felkiáltó, óhajtó és 

kérdő mondat; kohézió, bekezdés, kulcsszó, kulcsmondat, fonetika, 

hangalak, jelentés, azonos alakú, egyjelentésű, többjelentésű, rokon 

értelmű, hangutánzó és hangfestő szó, alakzat, ismétlés, fokozás, 

túlzás. 

 

 

Tematikai egység/ Szövegértés, szövegalkotás I. Órakeret 



Fejlesztési cél A szövegek szerkezete 18 óra 

Előzetes tudás 

Különböző szövegek folyamatos olvasása. Az olvasottak lényegének 

felismerése. Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveggel 

kapcsolatban. Törekvés a gondolatok célhoz illeszkedő kifejezésére, 

írásban. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző megjelenésű és műfajú szövegek átfogó megértése, a 

szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezése, a szövegből 

információk visszakeresése. A szöveg tartalmának összefoglalása, 

jegyzet és vázlat önálló készítése. Az olvasott szöveg tartalmával 

kapcsolatban saját vélemény megfogalmazása szóban és írásban. 

Szövegalkotás során a különböző mondatfajták használata. A 

helyesírás alapvető szabályainak ismerete. Szótárak (papíralapú és 

internetes) gyakorlott használata, saját szókincs fokozatos bővítése. A 

szövegek tagolása, főbb szerkezeti elemeinek ismerete. A 

forrásellenőrzés szempontjainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szöveg jellemzői, tartalmi és formai elemei. 

Különböző szövegek – különböző szándékok: szerzők, szövegalkotási célok, hogyan 

változik egy-egy szöveg a szándéktól függően. 

Különböző célok – különböző szövegműfajok (típusok, jellemzők) 

– olvasástechnika, olvasás és szövegértés, hangos és néma olvasás utáni értés. 

Szövegek tagolása, szerkezeti elemek, kapcsoló elemek. 

Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás eltérései, az eltérések okai, típusai. 

Szókincs bővítése, szótárak, kézikönyvek használata. 

Internetes szótárak, helyesírás-ellenőrző programok, szótárprogramok használata, internetes 

keresés, források ellenőrzésének kérdései. 

Rövid szóbeli szövegek leírása – írott szöveggé alakítása. Szemelvények az antikvitás 

irodalmából. Az antik görög líra, görög dráma. Szemelvények a Bibliából. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegalkotási szándék és cél, szövegrész, kapcsolóelem, 

szótár, szó szerinti jelentés, üzenet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és 

írásban. Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. 

Információk keresése a szövegben. A szöveg tartalmának 

összefoglalása, önálló jegyzet és vázlat készítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a 

történet részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek 

variálhatóságának megtapasztalása, kipróbálása. 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló 

elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és 

megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek 

ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A történet fogalma, funkciója. 

Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet variálhatósága, 

különböző műfajok. 

Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása, cselekménybonyolítás. 



A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás, befejezés. 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, felszólalás, hozzászólás, 

érvelés. Részletek az evangéliumból. Halotti beszéd és könyörgés értelmezése. Ómagyar 

Mária siralom feldolgozása. Szövegek a reneszánsz kor irodalmából. Szövegfeldolgozás a 

barokk kor irodalmából. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, csoportnyelvek. 

A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 

Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés, 

élménybeszámoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, 

kiselőadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média I. 

Művészeti ágak, műnemek, műfajok 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

A rímes, ritmikus szöveg megkülönböztetése a prózától. Ismeretek 

Petőfi Sándor, Arany János, Gárdonyi Géza tanult műveiről, irodalmi 

alkotásokról való egyszerű saját szöveg alkotásának képessége. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A köznyelvi és irodalmi szöveg különbségeinek felismerése. 

Műnemek és műfajok felismerése. A magas- és tömegkultúra 

különbségeinek felismerése. Az ízlés fogalmának megértése, a modern 

kommunikáció műfajainak megismerése. A művészeti ágak 

megkülönböztetése. A manipuláció működési mechanizmusának 

belátása, a fikció fogalmának megértése, az alternatív valóságok 

szerepének belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Irodalom:  

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek eltérései, az irodalom mint nyelvhasználat: az irodalmi 

szöveg felhívó jellege. 

Az irodalom mágikus jellege. 

Az irodalom szerepváltozása, virtuális valóságok. 

Műnemek: epika, dráma, líra. 

Az egyes műnemek legjellemzőbb műfajai. 

Napló és blog mint irodalmi műfajok, illetve az internet műfajai. 

Levél, e-mail, sms, blog (eltérő nyelvezet, eltérő etikett). 

A Nyugat c. folyóirat.  

Internetes irodalmi lapok (Pl. Litera, Irodalmi Jelen, Spanyolnátha). 

Kortárs szerzők versei, szövegei. 

Groteszk, egyperces novellák. 

(Javasolt szerzők /művek, műrészletek/: Madách Imre, Arany János, Móricz Zsigmond, 

Mikszáth Kálmán, Krúdy Gyula, Ady Endre, József Attila, Karinthy Frigyes, Weöres Sándor, 

Ottlik Géza, Örkény István, Parti Nagy Lajos, Karafiáth Orsolya, Varró Dániel, Jónás 

Tamás, Szabó T. Anna.) 

 

Művészet/Média: 

A művészet fogalma, művészeti ágak. 

Ismerkedés a következő fogalmakkal: magaskultúra, tömegkultúra, kommersz, ízlés. 

Az írott sajtó műfajai. 

Fikció, manipuláció, hazugság, átverés, demagógia stb.  

Facebook, világháló, játékok, alternatív valóságok. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi szöveg, köznyelvi szöveg, műnem, műfaj, magaskultúra, 

tömegkultúra, fikció, manipuláció, virtualitás, alternatív valóság, 

groteszk, ízlés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média II. 

Az irodalom és a vizuális kultúra formanyelve és 

eszközei 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 

Az irodalmi és a köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerése. 

Önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozások irodalmi művekről. Az 

alapvető műnemek és műfajok jellemzőinek ismerete. A népköltészet, 

műköltészet, mese, elbeszélés fogalmak ismerete. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az irodalom kezdeteivel kapcsolatos alapvető ismeretek elsajátítása. 

A leggyakoribb alakzatok és szóképek felismerése. 

Néhány epikai műfaj, valamint az elbeszéléssel kapcsolatos fogalmak 

ismerete és alkalmazása.  

Művészfilmek és kommersz filmek közötti különbség felismerése. 

Filmes adaptációk (képregény, regény, remake) jellemzőinek 

megállapítása. 

Ismerkedés az irodalom határterületeivel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Irodalom:  

Oralitás – az irodalom kezdetei, népmesék, monda, legenda. 

Műköltészet: eposzok, fabulák, anekdota, aforizma. 

Legfontosabb alakzatok és szóképek (pl. versszak, rím, alliteráció, ismétlés, felsorolás, 

fokozás, ellentét, metafora, megszemélyesítés, szimbólum). 

Dalszövegek, kortárs költészet (pl. rap-szövegek, Lovasi András, Kiss Tibor, Parti Nagy 

Lajos, Kukorelly Endre, Marno János). 

Novella, regény (pl. Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, F. Kafka, B. Hrabal). 

Az elbeszélő szerepe és típusai. 

Cselekménybonyolítás, jellemábrázolás. 

Korrajz, társadalmi kontextus, szubkultúrák megjelenése a szövegben. Hagyomány, kánon, 

történetiség. 

Színhely, időkezelés, beszédmód, valóság és fikció. 

Művészet/Média: 

Graffiti az őskorban és az ókorban (pl. barlangrajzok, pompeji falfeliratok, egyiptomi sírok). 

Graffiti ma: művészet vagy kulturális környezetszennyezés.  

A képregény mint műfaj, híres képregények. Képregények filmes adaptációi (pl. Superman, 

Batman, Pókember, Sin City, Amerika kapitány, Asterix stb.). 

A képregény mint művészet (pl. R. Lichtenstein). 

Művészfilm, kommerszfilmek, reklámfilmek, plakátok. 

Filmes gegek, átverés, képi humor, rajzfilm, némafilm (pl. Chaplin, Stan és Pan, Buster 

Keaton). 

Film és irodalom kapcsolata – adaptáció vagy új műalkotás, remake-ek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népköltészet, műköltészet, alakzat, szókép, epika, novella, regény, 

cselekmény, korrajz, hagyomány, szubkultúra, graffiti, képregény, 

művészfilm, közönségfilm, adaptáció. 

 

 



A fejlesztés várt 

eredményei a 9. 

évfolyam végén 

Az egyes tanulók önmagukhoz viszonyítva a korábbinál tudatosabban és 

sikeresebben kommunikálnak. Ismerik a kommunikáció összetevőit, 

tudnak olvasni a nonverbális jelekből. Igyekeznek alkalmazkodni a 

helyzetnek megfelelő kommunikációs normákhoz. 

A tanulók ismerik a kommunikáció fajtáit, meg tudják különböztetni a 

hírt és a véleményt. Online kommunikációjuk tudatos, ismerik az 

internetes kommunikáció veszélyeit és illemtanát. 

A tanulók a pedagógus segítségével felismerik egyéni fejlesztési 

szükségleteiket, kialakul a helyes beszéd és a helyes írás iránti 

motiváció, fejlődik az önellenőrzés, az önálló tanulás képessége. A 

tanulók rendelkeznek a legalapvetőbb nyelvtani ismeretekkel, felismerik 

a nyelvi elemeket. 

A tanulók kissé biztosabb leíró nyelvtani ismeretekkel rendelkeznek, 

ezeket képesek gyakorlati feladatok során alkalmazni. Törekszenek arra, 

hogy szóban és írásban is teljes mondatokban fogalmazzanak, és 

törekszenek arra, hogy kevés helyesírási hibát ejtsenek. 

A tanulók hangosan és némán is értőn olvasnak. Az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatban saját véleményt fogalmaznak meg szóban és 

írásban. Képesek a szövegben információkat keresni. Képesek 

különböző típusú szövegek tartalmának összefoglalására, jegyzet és 

vázlat önálló készítésére. Önállóan használják a hagyományos és az 

internetes szótárakat. Ismerik a forráskritika alapvető szempontjait. 

Ismerik a netikett alapvető szabályait és ezek alkalmazását. Képesek az 

irodalmi és köznyelvi szövegek közötti különbségek felismerésére. 

Képesek önálló szóbeli és írásbeli megnyilatkozásokra irodalmi 

művekről.  

A tanulók ismeretei bővülnek a képi, hangzó és a komplex eszközöket 

használó kommunikáció, különösen a reklámok és a filmek terén. 

Felismerik a durva manipulációt. Képessé válnak néhány filmnyelvi 

eszköz felismerésére és alkalmazására. 

A tanulók felismerik az egyszerű szövegek témáját, kulcsszavait, meg 

tudják határozni a bekezdések témáját és ezek kapcsolatát. Fejlődik 

írásjel-használatuk és olvasási készségük. 

A tanulók gyakorlatot szereznek a vizuális, a hangzó és a komplex 

információk megértésében. Elmélyül a színek jelentéséről szerzett 

tudásuk. Képesek stílusváltásra hivatalos helyzetben. 

Felismernek néhány jelentéstani elemet a művészi nyelvben, és képesek 

rokon értelmű szavakkal változatosabbá tenni mondanivalójukat. 

Képesek szóban és írásban logikusan elmesélni egy történetet. Tudnak 

legalább egy nyelvi szótárt használni. 

Képesek néma olvasással szövegek megértésére és felidézésére. 

Képesek történet írására előre meghatározott szempontrendszer 

segítségével. Tudnak vázlatot készíteni megadott szempontrendszer 

alapján. Felismerik a helyesírási alapelveket, és helyesen alkalmazzák 

őket. Képesek néhány alakzat és szókép felismerésére. Ismernek néhány 

epikai műfajt, ismerik és alkalmazzák az elbeszéléssel kapcsolatos 

fogalmakat. 

 

A 9. évfolyam vizsgakövetelménye a technikumba való átlépéshez: 

 Homérosz: Odüsszeia című művének értelmezése 



 Az antik görög líra ( Szapphó, Alkaiosz, Anakreon) 

 Szophoklész Antigoné című művének elemzése 

 A Biblia 

 Halotti beszéd és könyörgés értelmezése 

 Ómagyar Mária siralom elemzése 

 Janus Pannonius  és Balassi Bálint költészete költészete 

 Shakespeare Rómeó és Júlia című művének elemzése 

 Hangok, morfémák, szófajok, szószerkezetek, mondatok és a szöveg. 

 Stílusrétegek 

 

10. évfolyam 
 

A kommunikáció – magyar tanterv a 10. évfolyamon már alapvetően a pályaorientációra, a 

mindennapi életben való eligazodásra készít fel, a kulcskompetenciák fejlesztését is ennek 

rendeli alá. Továbbra is szerepe van az alapvető kulcskompetenciák fejlesztésében is. A Nat-

ban megfogalmazott nevelési célok közül elsőrendű a szerepe a felelősségvállalásnak, a 

demokrácia iránti elkötelezettségnek, a tudatos állampolgári létnek, a pályaorientációnak. A 

tanulókat fel kell készíteni a vizsgaszituációkra, a pályaválasztásra, az önálló, tudatos 

kommunikációra, a kulturált nyelvhasználatra, a mindennapi életben gyakran felmerülő 

szövegtípusok megértésére. 

A 10. évfolyamon heti 2 óra áll rendelkezésre, az éves óraszám 72. 

 

A 10. évfolyam legfontosabb céljai: 

— fejlődjön a tanulók tanulási technikája, alakítsanak ki pozitív viszonyt a jövőbeli 

tanulás különböző módozataihoz; 

— értsék meg az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció fontosságát;  

— kommunikációjuk során nem kortársi helyzetben kerüljék a szlenget és a 

vulgarizmust; 

— legyenek képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő szövegeket;  

— készüljenek fel a különböző vizsgahelyzetekre;  

— legyenek képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontok alapján 

különböző műfajú szövegek írására; 

— tudjanak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas, különböző 

műfajú szövegeket írni;  

— legyenek képesek különböző műfajú szövegek önálló írására előre megadott 

szempontok önálló alkalmazásával; 

— ismerjék a lényegkiemelés eszközeit; 

— használják tudatosan a digitális eszközöket, legyenek tisztában a világháló 

használatának etikai szabályaival és az internet használatának veszélyeivel. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bemeneti mérés 

Órakeret 

1 óra 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A sikeres kommunikáció – nyelvi és kommunikációs 

repertoár a gyakorlatban 

Órakeret 

8 óra  

Előzetes tudás 

Jártasság az írásbeli és szóbeli véleményalkotásban. 

Tömegkommunikációs ismeretek. Tény és vélemény 

megkülönböztetése. 

Véleményformálás szóban és írásban. Az önértékelés és a társértékelés 

szerepének ismerete a tanulás sikerességében. 



A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulási technikák, az önértékelés és a társértékelés fejlesztése. A 

formális és az informális tanulási lehetőségek közötti tájékozódás. 

Írásbeli és szóbeli véleményformálás művészeti alkotásokról. Az 

udvarias társalgás gyakorlása, a vulgarizmus csökkentése, elutasítása. 

Az érvelési technika, a vitakészség gyakorlati fejlesztése. 

A tanulók és mások által írott szövegek meggyőző előadásának 

gyakorlása és e képesség, valamint a rögtönzés fejlesztése. 

Felkészítés a vizsgahelyzetekre. 

Az egész életen át tartó tanulásra való képesség és motiváció 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának eljárásai. Generációs megértési 

nehézségek: eltérő nyelv, eltérő jelentés (pl. szleng, réteg- és csoportnyelvek). 

A kulturális szignálok használatának, a kommunikációs maximák érvényesülésének 

vizsgálata.  

Személyes erősségek és gyengeségek megfogalmazása, megerősítés és segítő bírálat a 

társaknak. A művészeti ágakhoz való viszony beépítése az önértékelésbe. 

Formális és informális tanulás, tehetség, kreativitás. 

A családi viszonyok és a társalgási stílus történeti változásai.  

Disputa: érvelő szövegek alkotása szóban. A disputa szabályainak megismerése, 

egyszerűsített játék. 

Tömegkommunikáció, televízió, internet. A média vélemény- és ízlésformáló szerepe. 

Pénz és tömegkommunikáció (pl. reklám, show, klip). Állásfoglalás az életstílusok, 

szerepminták körében, értékválasztás. 

Társalgási stílus különböző beszédpartnerek esetén. Udvarias társalgás. A vulgarizmus 

kerülése. 

Kulturált nyelvi megoldások kényes témák megbeszélésére. Különböző stílusrétegek műfaji 

sajátosságainak megfelelően írt saját és kész szövegek felolvasása, előadása, illetve 

rögtönzése. 

Kulturált véleményalkotás, önértékelés, egymás munkájának és teljesítményének értékelése 

indoklással, fejlesztési tanácsokkal. 

Érvelő műfajok és szövegek, a meggyőzés szolgálatában. A vizsga mint a meggyőzés 

színtere. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális és informális tanulás, egész életen át tartó tanulás; disputa, 

érvelés, érv, cáfolat, tételmondat; vulgarizmus, előadói stílus, 

testbeszéd, arcjáték, hangerő, hanglejtés, értékválasztás, érvelés. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, elbeszélő szövegek 

 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és 

írásban. Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. 

Információk keresése a szövegben. A szöveg tartalmának 

összefoglalása, önálló jegyzet és vázlat készítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a 

történet részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek 

variálhatóságának megtapasztalása, kipróbálása. 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló 

elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és 

megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek 

ismerete. 

 



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Nyelv és társadalom – nyelvi rétegek, stílusrétegek 

Órakeret

8 óra  

Előzetes tudás Az eddig szerzett stilisztikai ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A stílusrétegek megkülönböztetése. Jártasság kialakítása a 

szépirodalmi művek néhány stílusjegyének felismerésében. 

Fejlődés a társalgási stílus gyakorlásában a vulgarizmus negatív 

voltának tudatosítása. 

A szövegalkotási, felolvasási és előadási jártasság fejlesztése. 

Az alapvető nyelvtörténeti ismeretek felelevenítése és bővítése; a 

szinkron nyelvváltozatok közötti tájékozódási képesség megalapozása. 

A tanuló számára fontos nevek eredetének, jelentésének megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A jeltermészet jelentősége a nyelvben. A jelek típusai (ikon, index, szimbólum). A nyelvtan 

szerepe az egyén életében, tanulásának haszna. Játék a mondatokkal, nyelvi cselekvésekkel.  

A szóbeliség és az írásbeliség stílusjegyei a magánéleti és a félhivatalos, publicisztikai 

helyzetekben. 

A tárgyalt művekről szóló rövid kritikák, blogbejegyzések koherenciájának elemzése.  

Ismerkedés a publicisztikai, az előadói (szónoki) és a tudományos (népszerű tudományos, 

ismeretterjesztő) stílus jegyeivel szövegek alapján. A különböző stílusrétegekbe tartozó 

szövegek felismerése. 

Nyelvtörténeti ismeretek, a magyar nyelv eredete, a szókincs történeti rétegei néhány szöveg 

vizsgálatával. 

Nyelvújítás, a technika és a globalizáció szerepe a nyelv változásában. Szógyűjtés a 

technikával, a divattal és a zenével kapcsolatban – köznyelvivé vált idegen és új szavak. 

Ismerkedés az utónévkönyvvel, a nevek eredetével és jelentésével. 

Nyelvváltozatok, nyelvjárások. Egy-egy a tanulók által ismert vidék nyelvjárásainak 

jellegzetességei. Tájszavak.  

Nyelvváltozatok, ifjúsági és diáknyelv. Szleng és argó. Szlengszótárak. A határon túli 

nyelvhasználat egy-két változata: kétnyelvűség, kevertnyelvűség, kettősnyelvűség. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Koherencia, publicisztika, stílusárnyalat, társalgási stílus, művelt 

köznyelv, szleng, argó, nyelvtörténet, finnugor nyelvcsalád, 

nyelvváltozat, nyelvjárás, tájszó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, magyarázó szövegek 

 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és 

írásban. Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. 

Információk keresése a szövegben. A szöveg tartalmának 

összefoglalása, önálló jegyzet és vázlat készítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a 

történet részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek 

variálhatóságának megtapasztalása, kipróbálása. 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló 

elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és 

megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek 

ismerete. Érvelés, vita. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A történet fogalma, funkciója. 



Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet variálhatósága, 

különböző műfajok. 

Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása, cselekménybonyolítás. 

A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás, befejezés. 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, felszólalás, hozzászólás, 

érvelés. Részletek az evangéliumból. Halotti beszéd és könyörgés értelmezése. Ómagyar 

Mária siralom feldolgozása. Szövegek a reneszánsz kor irodalmából. Szövegfeldolgozás a 

barokk kor irodalmából. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, csoportnyelvek. 

A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 

Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés, 

élménybeszámoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, 

kiselőadás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mérés 

Órakeret 

1 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, szövegalkotás- retorikai gyakorlatok 

 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 
. Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk 

képpé alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló 

alkalmazása. 

A megszerzett ismeretek szintézise. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati alkalmazása szövegalkotás során. 

Alapvető tantárgyi képességek, készségek gyakorlása, szinten tartása. 

A helyesírási alapismeretek gyakorlása, fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érvelés, vázlatírás, szövegalkotás. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Szövegértés, dokumentum szövegek 

 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Az olvasott szövegről saját vélemény megfogalmazása szóban és 

írásban. Különböző megjelenésű és műfajú szövegek megértése. 

Információk keresése a szövegben. A szöveg tartalmának 

összefoglalása, önálló jegyzet és vázlat készítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

Történet létrehozása előre meghatározott szempontok alapján, a 

történet részeinek, felépítésének meghatározása. A történetek 

variálhatóságának megtapasztalása, kipróbálása. 



fejlesztési 

feladatok 

Meghatározott szempontok szerint kiselőadások, referátumok önálló 

elkészítése. Különböző beszédműfajok meghatározása és 

megkülönböztetése. Különböző beszéd/szövegműfajok jellemzőinek 

ismerete. Érvelés, vita. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A történet fogalma, funkciója. 

Történetalakítás: a történet alapegységei, történetépítés. A történet variálhatósága, 

különböző műfajok. 

Saját történet létrehozása, szereplők, történetelemek kiválasztása, cselekménybonyolítás. 

A szöveg makroszerkezetének három egysége: bevezetés, tárgyalás, befejezés. 

Beszédműfajok/szövegműfajok. Elbeszélés, élménybeszámoló, felszólalás, hozzászólás, 

érvelés. Részletek az evangéliumból. Halotti beszéd és könyörgés értelmezése. Ómagyar 

Mária siralom feldolgozása. Szövegek a reneszánsz kor irodalmából. Szövegfeldolgozás a 

barokk kor irodalmából. 

Köznyelv, irodalmi nyelv, nyelvi norma, szleng, rétegnyelvek, csoportnyelvek. 

A kiselőadás, a referátum és a vázlat készítésének szabályai. 

Forrásmegjelölés, forrásellenőrzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történet, bevezetés, tárgyalás, befejezés, bekezdés, elbeszélés, 

élménybeszámoló, érvelés, rétegnyelv, nyelvi norma, referátum, 

kiselőadás. 

 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mérés 

Órakeret 

1 óra 

   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Irodalom – művészetek – média 

Műalkotások befogadása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Műnemek és a hozzájuk kapcsolódó legfontosabb műfajok ismerete, 

szempontok szerinti véleményalkotás irodalmi művekről. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Irodalmi művekről, filmekről való véleményalkotás önálló kifejtése. 

Művészeti irányzatok közötti különbségek felismerése. 

Műalkotások megértésével, értelmezésével, befogadásával kapcsolatos 

legfontosabb ismeretek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Irodalom: 

Különböző műnemű és műfajú irodalmi művekről közös beszélgetés és elemzés tematikus 

bontásban.  

(Javasolt szerzők: Ady Endre, József Attila, Áprily Lajos, Kányádi Sándor, Dsida Jenő, 

Tamási Áron, Márai Sándor, Szilágyi Domokos, Esterházy Péter, Kovács András Ferenc 

műveiből részletek, Katona József, W. Shakespeare, E. Ionesco drámáiból részletek.) 

Önéletrajz, életrajz, útirajz az irodalomban. 

A krimi, sci-fi, kalandregény jellemzői, témái. 

Képversek, hangköltemények. 

 

Művészet/média:  

Legfontosabb avantgárd irányzatok jellemzői (pl. expresszionizmus, futurizmus, dadaizmus, 

szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus).  

Művészeti ágak, műfajok, kifejezőeszközök, üzenet, hangulat.  



Műalkotás és műkedvelés, hobbi, giccs. 

Művészfilm és közönségfilm. Műalkotások (vers, zene, film, tánc stb.) befogadása és 

kommentálása, a befogadó szerepe a művek értelmezésekor.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd irányzatok, műkedvelés, hobbi, giccs, befogadó, 

műértelmezés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

Fejlődnek a tanulók tanulási technikái, a tanulók felismerik az egész 

életen át tartó tanulás szükségességét.  

Ismerik a hétköznapokban használatos dokumentumok típusait, azok 

kitöltésének módját, eligazodnak a hivatalos ügyekben használatos 

formanyomtatványok között, kitöltésükben alapszintű jártasságot 

szereznek. 

Többségük legalább nem kortársi beszédhelyzetben kerüli a szlenget és 

a vulgarizmust. 

A tanulók képesek folyamatosan és meggyőzően felolvasni érvelő 

szövegeket. Felkészültek a vizsgahelyzetek kommunikációs szempontú 

kezelésére.  

Rendelkeznek alapvető nyelvtörténeti ismeretekkel, tudják, hogy egy 

időben is többféle nyelvváltozat létezik. 

Képesek önálló, néma, értő olvasásra, meghatározott szempontrendszer 

alapján különböző műfajú szövegek írására, vázlatírásra. 

Tudnak rövid, elmondásra vagy felolvasásra szánt és arra alkalmas 

szövegeket írni.  

Képesek különböző műfajú szövegek írására, előre megadott 

szempontrendszer alkalmazásával, ismerik a lényegkiemelés eszközeit. 

Képesek a retorika alapvető eszközeit alkalmazni érvelő szövegek 

szóbeli előadásakor. 

Tisztában vannak a média vélemény- és ízlésformáló szerepével, 

felismerik a manipuláció eszközeit. 

Kulturáltabban mondanak véleményt a műalkotásokról nemtetszés 

esetén is, képesek véleményüket egy-két érvvel alátámasztani. 

Felismerik a művészeti irányzatok közötti különbségeket. Felismerik a 

képszerűség néhány stíluseszközét és a szépirodalmi stílus néhány 

jellegzetességét szépirodalmi művekben.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szókincsbővítés  

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Előző évek során elsajátított passzív és aktív szókincs ismerete. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

- szinonimák megismerése 

- antonimák megismerése 

- idegen szavak jelentésének megismerése 

- nyelvi játékok 

- szóösszetételek játékai 

- viccek, történetek adekvát befejezései 

- hallott szövegértési készség fejlesztése 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanulók legyenek képesek szinonimák, antonimák 

felismerésére, megnevezésére és ismerjék az egyes 

kifejezések stiláris különbségeit, tudják azokat különböző 

szövegkörnyezetben alkalmazni. Idegen szavak esetén 

legyenek képesek a helyes kifejezést elkülöníteni a 



helytelen, hasonló hangzásútól. Értsék az azonos szavakból 

kialakult szóösszetételek jelentéskülönbségeit. Legyenek 

képesek a megismert új szavakat szövegkörnyezetben 

felismerni, váljanak képessé önálló alkalmazásukra saját 

kialakítású mondatokban, szövegekben. Önálló 

szövegalkotási feladataik során váljanak képessé a 

szóismétlés kiküszöbölésére. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kimeneti mérés 

Órakeret 

1 óra 

 

11. évfolyam 

 

 

Az évfolyamon a heti óraszám 2 óra, az éves óraszám 62 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Bemeneti mérés 

Órakeret 

1 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szövegértés, szövegalkotás – retorikai gyakorlatok 

Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Képes instrukciók szöveggé formálása, illetve szöveges információk 

képpé alakítása. 

Egyszerűbb retorikai feladatok megoldása, retorikai szövegek önálló 

alkalmazása. 

A megszerzett ismeretek szintézise. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Alapvető stilisztikai ismeretek rendszerezése, gyakorlati alkalmazása szövegalkotás során. 

Alapvető tantárgyi képességek, készségek gyakorlása, szinten tartása. 

A helyesírási alapismeretek gyakorlása, fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érvelés, vázlatírás, szövegalkotás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mindennapi szövegtípusok létrehozása, alkalmazása 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írása, vázlatírás. 



A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző műfajú szövegek önálló írása, előre megadott 

szempontrendszer önálló alkalmazása, a lényegkiemelés eszközeinek 

alkalmazása. 

Mindennapi szövegtípusok (önéletrajz, névjegy, álláshirdetés, 

kérvények stb.) megértése és önálló létrehozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Álláshirdetések alkotása személyes tényezők figyelembe vételével, önismeret. 

Lényegkiemelés különböző műfajú, témájú szövegekben. 

Érvelő szövegek vizsgálata és alkotása. 

Egyedi névjegy tervezése, megalkotása.  

Az álláskereséshez szükséges képességek gyakorlása szituációs feladatok segítségével. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Lényegkiemelés, nézőpontváltás, önismeret. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kommunikáció és hatáskeltés a mindennapokban 

Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás 
Önálló, néma, értő olvasás, meghatározott szempontrendszer alapján 

különböző műfajú szövegek írása, önálló vélemény alkotása. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Alternatív kiegészítő tevékenységek a munka világán kívül. 

A szabadidő minőségi eltöltésének lehetőségei. 

 

Művészetek, giccs, kommersz és a magas kultúra. 

Az alkotó ember. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

Különbségek az iskola és a munka világa között. 

Aktív és passzív tevékenységek, azok szellemi, szociális és élettani hatásai. 

A kultúra befogadásának lehetőségei. 

Az alkotás folyamata, lélektana, lehetőségei a mindennapokban. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Érvelés, ítéletalkotás, kritika. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Kimeneti mérés 

Órakeret 

1 ór

a 

 

 

Irodalom  
 

9–12. ÉVFOLYAM 



 

Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő 

emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói 

hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert 

a „… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey 

Ferenc). Egy nemzet megmaradásának alapja, de fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a 

kultúrája, az anyanyelve.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni tanít, 

ismereteket ad át, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei 

többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, 

tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi 

érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik 

legfontosabb eszköze.  

Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A 

magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, 

kultúránk közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom 

tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és 

egységben kezeli.  

 

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű 

cél- és feladatrendszere van: 

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 

értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék 

múltjukat, jelenüket, benne önmagukat.  

 A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később 

formálói legyenek.  

 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit,  

ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, hogy 

a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően 

tudják kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a 

stilisztikai árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi 

ember nyelvi teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs 

helyzetet, szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 

 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 

végén megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett 

üzeneteket. 

 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék 

nyelvük történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, 

s ezért a változásért felelősséggel tartoznak.  



 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – 

önmaguktól és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó 

szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd 

és a gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a 

nyelv szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 

alkalmazása.  

 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg 

kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 

adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. 

A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. 

Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként 

is lássák. A képzési szakasz második felében a szerzői portrék és  látásmódok is helyet 

kapnak. Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző 

értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. 

Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az 

anyanyelvi kompetenciát is. 

 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 

értelmezés kialakítására. 

 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az 

irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 

kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy 

olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal 

rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze 

tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális 

szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak 

önállóan jegyzetelni. 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton alapuló 

magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, 

hogy olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a 

tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá 

nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; 

irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. Minden 

nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 

koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. Bizonyos irodalmi témakörök 



feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai 

munkába vagy a házi feladatba. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a kompetenciafejlesztés, 

hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az alapja későbbi személyes 

boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált 

viselkedésüknek. 

A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye lehetővé – 

megfelelő ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres 

továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel 

rendelkező, kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

 

  

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár 

választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy 

a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó 

meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A 

választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető 

életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet 

kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  

Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania, 

lemondhat a választás lehetőségéről.  

 

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek 

I. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 

elérését biztosítják. 

II. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 

sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 



 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a 

szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott 

témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgozta 

a diákokkal. 

A szövegek kiválasztásakor is ez a két elv érvényesül a magyar nyelv és az irodalom tanításában 

is: a törzsanyag témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, művek, illetve a 

szabadon választható témák, művek. 

Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy a szaktanár döntése 

alapján – a kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja el a diákokkal, vagy 

annak feldolgozását nézik meg. 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, 

bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 

vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint 

árnyaltan, adekvátan kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 

magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, 

feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 

stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen 

csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  

 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő 

ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, 

konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon 

elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját 

véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük 

felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 

ismerethordozóval találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 

egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, 

gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 

(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen 

a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az 

irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 

irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az 

érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő 

gyakorlati szöveget alkotni. 



 

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt 

be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti 

önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs 

célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben 

beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket. 

 

A 9–10. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

 

Irodalom 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

       A) Az irodalom és hatása 

           Karinthy Frigyes: A cirkusz 

 

Örkény István: Ballada a költészet  

hatalmáról 

II. János Pál pápa levele a művészeknek 

(részletek)  

 

       B) Szerzők, művek párbeszéde  

           Aiszóposz: A tücsök és a hangya 

           Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 

           Romhányi József: Tücsökdal  

  

C) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 

 

           Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 

           történetek (részletek) 

Irodalom és film  

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

D) Műnemi-műfaji rendszer  

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 
A) Az ősi magyar hitvilág 



Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 

(részletek)  

Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága 

(Világfa) 

Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais 

Dezső) (részletek) 

Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) 

 

            Irodalom és mozgókép: 

Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 

(részlet) 

B) A görög mitológia   

A világ születése; istenek születése és harca; 

istenek nemzedékei, világkorszakok; az ember 

teremtése 

Az olimposzi istenek  

A görög mitológia híres történetei (Hermész, 

Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és 

Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz) 

További görög mítoszok: 

Hésziodosz: Istenek születése (részletek) 

Hésziodosz: Munkák és napok (részletek) 

A görög mitológia motívumainak, alakjainak 

megjelenése későbbi korok irodalmában 

 

 

C) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)   

III. A görög irodalom 
A) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója Szemelvények az antik görög lírából 

 Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 

Anakreón: Gyűlölöm 

C) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 

Szophoklész: Antigoné  

Szophoklész: Oidipusz király 

Arisztophanész: Lüszisztraté 

IV.  A római irodalom   



A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 

B) Augustus kora  

Vergilius: Aeneis (Első ének, 1-7.sor) Vergilius: IV. ecloga 

Horatius: Leuconoénak  

Horatius: Licinius Murenához 

Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Ovidius: Átváltozások 

               Pygmalion 

V.  A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: Szemelvények az Ószövetségből 

Az Ószövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban 

 Teremtéstörténet 

 József 

Mózes második könyvéből részletek: 

 Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 

Tízparancsolat 

b) Tanító könyvek 

 Zsoltárok könyve (23., 42.) 

 Az Ószövetség és a film 

Ridley Scott: Exodus vagy 

Roger Young: Mózes  

(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 

 Az Ószövetség és a képzőművészet 

(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter 

Bruegel, William Blake, Modigliani képei)  

B) Újszövetség (részletek)  

a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: Szemelvények az Újszövetségből 

Az Újszövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban  

Karinthy: Barabbás 

 Jézus Krisztus születése, 

megkeresztelése 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, 

A magvető példázata 

 Passió-történet  



 Jézus feltámadása Az Újszövetség és a film 

Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy 

Catharine Hardwicke: A születés (vagy más 

Újszövetség-feldolgozás) 

Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  Az Újszövetség és a képzőművészet 

(pl.: M.S. mester, Michelangelo Buonarroti, 

Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio, 

Munkácsy Mihály) 

 A tékozló fiú  

Pál apostol Szeretethimnusza 

VI.  A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 
a) Epika: Umberto Eco: A rózsa neve  

Szent Erzsébet legendája (részlet)  

Szent Margit legendája (részlet) 

Szent Gellért püspök legendája (részlet) 

Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 

 

Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas 

anyáról 

Ómagyar Mária-siralom 

B) Lovagi és udvari irodalom  

a) Epika  

Anonymus: Gesta Hungarorum 

(részlet) 

Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 

 Irodalom és film 

Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp 

b) Líra   

Walter von der Vogelweide: A 

hársfaágak csendes árnyán 

Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy 

eltűnt minden 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 

Irodalom és képzőművészet 

Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi, 

Auguste Rodin munkái 

D) A középkor világi irodalma  



           vágánsköltészet 

           Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 

Carl Orff: Carmina Burana  

François Villon: A nagy testamentum 

(részletek) 

Irodalom és színház 

Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella  

VII. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom  

a) Líra Petrarca: Daloskönyv (részletek) 

Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz 

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól  

Janus Pannonius: Mars istenhez békességért 

Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

b) Epika  

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 

novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 

  

B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

Irodalom és film 

Eric Till: Luther (részlet) 

a) Bibliafordítások 

           Károli Gáspár Szent Biblia  

            fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 

Sylvester János: Újtestamentum fordítása 

(ajánló vers) 

b) Zsoltárfordítások 

             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

 

c) Heltai Gáspár: Száz fabula 

(részletek) 

Irodalom és film 

Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél 

(rajzfilmek) (részlet) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek Szemelvények a magyar reformáció 

irodalmából  

 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák  



Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 

Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 

szűz leányról (részletek) 

 

 

 

 

 A regény születése  

Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 

(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének További Balassi-versek 

További Shakespeare-szonettek 
Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már 

csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. 

szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  

           Romeo és Júlia 

           vagy  

           Hamlet, dán királyfi 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia  

(vagy más feldolgozás) 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más 

feldolgozás) 

VIII. A barokk és a rokokó irodalma  

A) Epika 

a) Vitairatok, vallásos értekezések – a 

katolikus megújulás 

Pázmány Péter: Alvinczi Péter 

uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 

eposz 

 

                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek) 

 



c) Levél  

          Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

               (1., 37., 112.)   

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

d) Tudományos élet  

           Apáczai Csere János: 

          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

Apáczai Csere János: Az iskolák felette 

szükséges voltáról (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok   

              Rákóczi-nóta  

              Őszi harmat után 

IX. A felvilágosodás irodalma 

A) Az európai felvilágosodás   

a) Epika 

      Jonathan Swift: Gulliver utazásai 

(részletek) 

Montesquieu: Perzsa levelek (részlet) 

Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberi 

egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól 

(részlet) 

Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet) 

Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú 

Werther szenvedései (részlet) 

Georg Wilhelm Friedrich Herder: Eszmék az 

emberiség történetének filozófiájáról és más 

írások (részlet) 

      Voltaire: Candide (részletek) 

       

b) Színház- és drámatörténet 

       A francia klasszicista dráma  

           Irodalom és színház 

           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Irodalom és színház 

Jean Racine: Phaedra (részlet) 

Pierre Corneille: Cid (részlet) 

Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica 

(részlet) 

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 

(részletek) 

Irodalom és színház 



A német későklasszicista, koraromantikus 

dráma  

Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más 

Schiller-dráma 

c) Líra 

         Robert Burns: John Anderson William Blake: A tigris 

William Blake: A bárány 

Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji 

dala 

Johann Wolfgang von Goethe: A 

Tündérkirály 

         Robert Burns: Falusi randevú 

 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus és 

szentimentalizmus  

a) Epika   

          Csokonai Vitéz Mihály:  

          Dorottya vagyis a dámák diadalma a 

fársángon   (részletek) 

           

 

Bessenyei György: Egy tudós társaság iránt 

való jámbor szándék (részlet)  

Kármán József: Fanni hagyományai 

          (részletek) 

Kármán József: A nemzet csinosodása 

(részlet) 

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója 

(részletek) 

b) Líra   

          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 

(részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom 

természete 

Csokonai Vitéz Mihály: A feredés 

Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni versek 

Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 

oskoláról a Somogyban 

           Portré: Csokonai Vitéz Mihály 

 

           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 



            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 

csikóbőrös kulacshoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű 

poéta  
           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

  Csokonai Vitéz Mihály: A 

Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

a) Líra 

            Portré: Berzsenyi Dániel   

            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem Kisfaludy Sándor: Himfy szerelmei (részlet) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 

Berzsenyi Dániel: Horác 

Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa! 

Kölcsey Ferenc: Bordal 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 

            Portré: Kölcsey Ferenc  

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi második  

            éneke 

b) Epika 

 Kölcsey Ferenc: Nemzeti 

hagyományok (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet) 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

c) Színház és dráma 

            Katona József: Bánk bán  Irodalom és zene 

Erkel Ferenc: Bánk bán 

             

 

Irodalom és tévéjáték 

Kisfaludy Károly: A kérők 

Bohák György: A kérők  



X. A romantika irodalma  
a) Az angolszász romantika  

          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) Irodalom és film 

Richard Thorpe: Ivanhoe 

 Irodalom és film/tévéjáték 

Jane Austen: Büszkeség és balítélet 

Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 

balítélet 

vagy: más Jane Austen-regény adaptációja 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 

gyilkosság 

           

Edgar Allan Poe: A kút és az inga 

Edgar Allan Poe: A fekete macska 

Edgar Allan Poe: A holló 

b) A francia romantika  

 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 

(részlet) 

Irodalom és film/zene 

Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame vagy 

Gary Trousdale- Kirk Wise: A Notre Dame-i 

toronyőr 

vagy a regény más feldolgozása 

Irodalom és film/zene 

Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy 

Bille August: Nyomorultak  

vagy a regény más feldolgozása 

c) A német romantika  

            Heinrich Heine: Loreley Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 

Heinrich Heine: Memento 

d) Az orosz romantika  

 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 

(részletek) 

Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk dáma 

 



e) A lengyel romantika  

        Adam Mickiewicz: A lengyel anyához Adam Mickiewicz: Ősök (részlet) 

XI. A magyar romantika irodalma 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 

a) Vörösmarty Mihály 

 Epika 

 Zalán futása (Első ének, részlet) 

 Líra Magyarország címere 

Virág és pillangó 

Liszt Ferenchez 

Az élő szobor 

Ábránd  

Fóti dal 

 

            Szózat 

            Gondolatok a könyvtárban 

            A merengőhöz 

            Az emberek 

            Előszó 

            A vén cigány 

 Drámai költemény 

            Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor  

 Líra  

            A négyökrös szekér Hortobágyi kocsmárosné 

Isten csodája 

A virágnak megtiltani nem lehet 

Szeget szeggel 

Csokonai 

Megy a juhász szamáron 

Szeptember végén 

Beszél a fákkal a bús őszi szél 

Várady Antalhoz 

Európa csendes, újra csendes 

Pacsirtaszót hallok megint 

            A bánat? egy nagy oceán 

            A természet vadvirága 

            Fa leszek, ha… 

            Reszket a bokor, mert… 

            Minek nevezzelek? 

              

             Egy gondolat bánt engemet 

              

             A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

             A XIX. század költői 



             Fekete-piros dal Szabadság, szerelem 

               

 Epika  

            A helység kalapácsa (részlet) Úti levelek (részletek) 

            Az apostol (részlet)  

c) Jókai Mór 

 Elbeszélések  

            A tengerszem tündére A megölt ország 

A debreceni kastély 

A magyar Faust 

Két menyegző 

            A huszti beteglátogatók 

 Regények  

            Az arany ember 

             

Irodalom és film 

Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob vagy 

Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy 

Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok 

B) Tudományos élet a romantika korában 

       Erdélyi János: A magyar népdalok 

(részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet a legrégibb időktől a 

jelenkorig rövid előadásban (részlet) 

 Bajza József: Dramaturgiai és logikai 

leckék (részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet (részlet) 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 

 



Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.) 

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

MEMORITEREK 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak) 



Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

Heti óraterv irodalom és magyar nyelv 

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

Heti 

óraszámok 

3 3 2 2 

 

A témakörök áttekintő táblázata a 9. évfolyamon:  

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

MAGYAR IRODALOM 

 

 

 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

6 

 

 

A) A művészet fogalma, művészeti ágak. Művészet és irodalom. Az 

irodalom születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 

1 

 

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 

 

1 

 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 1 



 

 

D) Műnemi-műfaji rendszer 

3 

 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 10 

 

 

A) Az ősi magyar hitvilág 

4 

 

 

B) A görög mitológia 

5 

 

C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 

 

1 

 

 

III. A görög irodalom 

19 

 

 

A) Az epika születése 

7 

 

 

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

6 

 

 

      C)  A görög dráma 

6 

 

 

IV. A római irodalom 

6 

 

 

V. A Biblia mint kulturális kód 

15 

 

 

A) Az Ószövetség 

8 

 

 7 



B) Újszövetség  

 

VI. A középkor irodalma 

16 

 

 

A) Egyházi irodalom 

5 

 

 

B) Lovagi és udvari irodalom 

3 

 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 4 

 

D)  A középkor világi irodalma 

 

4 

 

V. A témakörökhöz kapcsolódó szövegértési, érvelési feladatok a tanév 

alatt 

36 

irodalom összes óraszáma 9. évfolyamon 108 

 

A témakörök áttekintő táblázata a 10. évfolyamon:  

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

MAGYAR IRODALOM 

 

 

 

I. A reneszánsz irodalma 

19 

 

 

A) A humanista irodalom 

4 

 

 

B) A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése, 

hatása az irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

2 

 

C) A reformáció világi irodalma 

2 



 

D) Líra a reformáció korában 6 

 

E) Dráma a reformáció korában 5 

 

II. A barokk és a rokokó irodalma 8 

 

A) Epika 5 

 

B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 3 

III. A felvilágosodás irodalma 40 

A) Az európai felvilágosodás 13 

 

a) Epika 9 

 

b) Dráma 3 

 

c) Líra 1 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 

10 

 

a) Epika 2 

 

b) Líra 8 

 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 17 

 



a) Líra 13 

 

b) Epika 2 

c) Dráma 2 

 

IV. A romantika irodalma 12 

 

a) Az angolszász romantika 4 

 

b) A francia romantika 2 

 

c) A német romantika 2 

d)  Az orosz romantika 3 

 

                  e)A lengyel romantika 1 

V. A magyar romantika irodalma I. 29 

 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából I. 28 

 

a) Vörösmarty Mihály 10 

 

b) Petőfi Sándor 12 

 

c) Jókai Mór 6 

 

B) Irodalomtudomány a romantika korában 1 



irodalom összes óraszáma 10. évfolyamon 108 

 

 

TÉMAKÖR:Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Változatos lírai, kisprózai alkotások, szövegrészletek olvasása, közös értelmezése 

 Szerző, előadó, terjesztő és befogadó változó viszonyrendszere: a művészetben való 

részvétel lehetőségei 

 Nyelv és nyelviség az irodalomban: a képi és a hangzó nyelv, szóképek és retorikai 

alakzatok a hétköznapi és az irodalmi kommunikációban 

FOGALMAK  

művészet, szépirodalom, szórakoztató irodalom, irodalmi kommunikáció; szerző, alkotó, 

terjesztő, másoló, előadó, befogadó; befogadás, értelmezés, műnem, epika, líra, dráma, műfaj, 

monda, elbeszélés, regény, elbeszélő költemény, dal, himnusz, óda, elégia, metafora, hasonlat, 

költői megformáltság, történet, elbeszélés, lírai én, narrátor, beszélő, dialógus, monológ 

 

TÉMAKÖR: Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS CÉLOK 

 A mítoszok kulturális jelentőségének megértése 

 Hősök és archetípusok a kortárs kultúrában, pl. populáris filmen, videojátékban vagy 

képregényben 

 Mítosz- és hőstípusok megkülönböztetése, felismerése. Mítoszok, mondák és népmesék 

– Az archaikus, mitikus világkép és a kortárs világkép viszonyának mérlegelése  

 Az  alapvető emberi magatartásformák felismerése és azonosítása a mitológiai 

történetekben és eposzokban 

  A vándormotívumok felismerése pl. vízözön, örök élet utáni vágy 

 Irodalmi alapformák, műfajok és motívumok megismerése 

 A történetmesélés formáinak elemzése, az elbeszélői nézőpontok és a narratív struktúra 

szerepének felismerése 

 A görög kultúra máig tartó hatásának felismerése: pl. archetipikus helyzetek, mitológiai 

és irodalmi adaptációk, intertextualitás; mai magyar szókincs. 

FOGALMAK 

szóbeliség, írásbeliség, sámánizmus, regös, mágus, jokulátor, táltos,  világfa, antikvitás, 

mítosz, mitológia eredetmítosz, archaikus világ, archetípus 

 

TÉMAKÖR: A görög irodalom 



JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Ismerkedés az ókori görög mitológiai történetekkel a törzsanyagban megjelöltek alapján  

– Részleteket megismerése meg a homéroszi eposzokból  

– Szemelvények megismerése a görög lírából (pl. Anakreón, Szapphó, Alkaiosz, 

Szimónidész) és prózaepikából (Aiszóposz fabuláiból). 

– A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok megismerése 

– Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatásának, továbbélésének bemutatása 

többféle értelmezésben az irodalomban, képzőművészetben, filmen,  

– Az ókori görög színház és dráma jellemzőinek, valamint a színház- és drámatörténetre 

gyakorolt hatásának megismerése 

– A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

– Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

– Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

– A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

– Lehetőség szerint e szerzők valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása  

– Különféle magatartásformák, konfliktusok, értékek és hibák (harmónia, mértéktartás,) 

felismerése; ezek elemzésével, értékelésével erkölcsi érzék fejlesztése. 

FOGALMAK 

eposz, eposzi konvenciók: propozíció, invokáció, enumeráció, in medias res, deus ex machina, 

hexameter; dal, elégia, epigramma, himnusz, időmértékes verselés fogalmai, toposz, tragédia, 

komédia, dialógus, monológ, hármas egység, akció, dikció, drámai szerkezet, expozíció, 

konfliktus, tetőpont, megoldás, kar, katarzis 

 

TÉMAKÖR: A római irodalom  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

– Szemelvények megismerése a római lírából és epikából, Horatius és Vergilius művek, 

továbbá Catullus, Ovidius, Phaedrus művek vagy részletek. 

– A római irodalom műfajainak, témáinak, motívumainak hatása, továbbélése  



– Emberi magatartásformák azonosítása, értékelése a művek, illetve a szerzők portréi 

alapján; a horatiusi életelvek érvényességének vizsgálata;  

– Irodalmi műfajok, versformák megismerése; 

– A görög és római kultúra viszonyának értelmezése; 

– A római kultúra máig tartó hatásának felismerése (mitológiai és irodalmi adaptációk, 

intertextualitás); 

 

FOGALMAK 

imitáció, dal, óda, elégia ekloga, episztola, strófaszerkezet, horátiusi alapelvek, ars poetica 

 

 

TÉMAKÖR: A Biblia mint kulturális kód  

JAVASOLT ÓRASZÁM:15 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Biblia felépítésének tanulmányozása, a szöveghagyomány jellemzőinek és 

jelentőségének megértése 

 Szemelvények olvasása az Ó- és Újszövetségből: alapvető történetek, motívumok és 

műfajok megismerése 

 Háttérismeretek a Bibliához mint az európai kultúra korokon és világnézeteken átívelő, 

alapvető kódjához 

 Kitekintés a bibliai történetek későbbi megjelenéseire az irodalomban és más művészeti 

ágakban 

 A bibliai hagyomány meghatározó jellege a szóbeli és írásos kultúrában: szókincsben, 

szólásokban, témákban, motívumokban 

 A Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok eredete, tartalma 

 A Biblia hatástörténetét feltáró és megértető, önálló és csoportos kutatási és projektfeladatok 

FOGALMAK 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, Héber Biblia, zsidó vallás, kánon, kanonizáció, 

teremtéstörténet, pusztulástörténet, Tóra, Genesis, Exodus, zsoltár, próféta, kereszténység, 

evangélium, szinoptikusok, napkeleti bölcsek, apostol, példabeszéd, passió, kálvária, 

apokalipszis 

 

TÉMAKÖR: A középkor irodalma 

JAVASOLT ÓRASZÁM:16 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 



 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának bevezetése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Szövegrészlet elemzése a középkor irodalmából az alábbi műfajok közül: vallomás, lovagi 

epika, legenda, himnusz 

 A középkori irodalom jellegének megismerése az ókeresztény és középkori szakaszban 

 A vallásos és világi irodalom együtthatásának megismerése  

 Az egyház irodalomra gyakorolt hatásának megértése  

 A kéziratos kor írási és olvasási szokásainak megismerése  

 Az antikvitás középkorra tett hatásának felismerése (pl. Vergilius-Dante)  

– Dante és Villon életműve jelentőségének megértése 

FOGALMAK  

középkor, korstílus, művelődéstörténet, romanika, gótika, patrisztika, skolasztika, katedrális, 

vallomás, legenda, rím, egyházi kultúra, lovagi kultúra, trubadúr, moralitás, vágáns költészet, 

nyelvemlék, szövegemlék, gesta, krónika, intelem, kódex, prédikáció, Pokol, Purgatórium, 

Paradicsom, emberiségköltemény, allegória, szimbólum, tercina, balladaforma, rondó, rím, 

oktáva, testamentum, haláltánc, oximoron 

 

TÉMAKÖR: A reneszánsz irodalma 

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 19 óra  

 

                                      A,  A humanista irodalom  

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, ismétlése 

 Petrarca-szonett megismerése  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése Janus Pannonius műveinek olvasásával és értelmezésével  

FOGALMAK 

 reneszánsz, humanizmus, reformáció, szonett, novella, novellafüzér, anekdota, búcsúvers  



                   

                   B,    A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvi kultúra születése, hatása az 

irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

 

                    C, A reformáció világi irodalmából 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reformáció kultúrtörténeti jelentőségének (iskolák, nyomdák, anyanyelvűség) 

megismerése 

 A XVI. századi Magyarországon a reformáció gyors terjedése okainak (miért és hogyan) 

megértése  

 A XVII. század elejétől megjelenő a katolikus megújulás jellemzőinek megismerése 

 A magyar és európai reformációs irodalom műfaji gazdagságának, sokszínűségének 

megismerése 

 

FOGALMAK 

bibliafordítás,  zsoltárfordítás, vitairat, vitadráma, jeremiád, fabula, dallamvers, szövegvers, 

mese, példázat, históriás ének, széphistória, lovagregény-paródia 

 

                          D, Líra a reformáció korában 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos verselés alapjai 

 Népköltészet, közköltészet és műköltészet a régi és klasszikus magyar irodalomban 

 A szonett formai változása Shakespeare-nél 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével. 

FOGALMAK 

Balassi-strófa, Balassa-kódex, hárompilléres versszerkezet, katonaének, szonett 

 

                       E, Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 



 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az angol reneszánsz színház és dráma jellemzőinek, a shakespeare-i dramaturgia és 

nyelvezet befogadása, reflektálás Shakespeare drámaírói életművének hatására 

 A színházi kultúra alapvető változásai a görög színháztól a shakespeare-i színházig 

 A műelemző képesség fejlesztése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

megértése 

 Magatartásformák, konfliktusok, értékek felismerése, szembesítése, a drámai művekben 

felvetett erkölcsi problémák megértése, mérlegelése 

 Drámai helyzetek és dramaturgiai eszközök megértése drámajátékon keresztül, részvétel 

drámai jelenet kidolgozásában és előadásában 

 A tragikum és a komikum műfajformáló minőségének megértése 

 A törzsanyagban megjelölt művek egyikének feldolgozása 

 Lehetőség szerint a szerző valamely művéből készült kortárs színházi előadás 

megtekintése, a színházi előadás élményének megbeszélése, feldolgozása 

FOGALMAK 

blank verse, commedia dell’arte, hármas színpad, a shakespeare-i dramaturgia, királydráma, 

bosszúdráma, lírai tragédia      

 

 TÉMAKÖR: A barokk és a rokokó 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

    FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 A törzsanyagban felsorolt szerzők és műveik megismerése, rendszerezése,  

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyaghoz tartozó művek olvasásával és értelmezésével 

FOGALMAK 

barokk, katolikus megújulás (ellenreformáció), jezsuita, barokk eposz, barokk körmondat, 

pátosz, röpirat, fiktív levél,  kuruc, labanc, bujdosóének, toborzó dal, kesergő, rokokó, emlékirat 

 

TÉMAKÖR: A felvilágosodás irodalma 

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 40 óra  



 

                            A, Az európai felvilágosodás 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílusok jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusai időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 A tanév során megismert szövegek új szempontú rendszerezése, áttekintése a történetiség, 

a korstílusok nézőpontjából 

 A klasszicizmus eszmetörténeti háttere, főbb sajátosságai  

 A felvilágosodás mint mozgalom és mint eszmetörténeti irányzat 

FOGALMAK 

felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, enciklopédia, racionalizmus, empirizmus, 

utaztató regény, tézisregény, „sziget regény”, szatíra, gúny, klasszicista dráma, normatív 

poétika, rezonőr, weimari klasszika, drámai költemény  

 

            B, A felvilágosodás korának magyar irodalmából: rokokó, klasszicizmus, 

szentimentalizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az irodalomtörténeti korszakolás sajátosságainak, nehézségeinek, céljainak megismerése 

 A művelődéstörténeti kontextus jelentőségének megértése az irodalmi mű elemzésében 

 Az irodalomtörténeti korszak történelmi, művelődéstörténeti hátterének, sajátosságainak 

tanulmányozása 

 A korstílus fogalmának rögzítése; az irodalom és a társművészetek kapcsolata 

 a magyar irodalomtörténettel és a nemzeti kultúrával, hagyományokkal kapcsolatos 

ismereteinek elmélyítése a törzsanyagban rögzített szerzők és műveik olvasásával és 

értelmezésével  

FOGALMAK 

vátesz, röpirat, komikus vagy vígeposz, szentimentális levélregény, nyelvújítás, ortológusok, 

neológusok, stílusszintézis, piktúra, szentencia, anakreoni dalok, népies helyzetdal  



 

                      C, A klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 

                 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai és prózai szövegek olvasása, értelmezése 

  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 Bevezetés a költészet olvasásába: néma és hangos olvasás, megzenésített versek 

befogadása, versmondás, költemények kreatív-produktív feldolgozása  

 Lírai beszédhelyzetek, szerepek, alapvető műfajok (dal, epigramma, óda, elégia) 

 Líra és metrika, líra és zeneiség: az ütemhangsúlyos és időmértékes verselés alapjai 

 A törzsanyagban megnevezett költemények részletesebb értelmezése a korábban 

megismert stilisztikai-poétikai fogalmak segítségével 

FOGALMAK 

nemzeti himnusz, értekezés, intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, nemzeti 

identitás, közösségi értékrend, költői öntudat, prófétai szerephelyzet 

 

TÉMAKÖR: A romantika irodalma 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korstílus fogalmának használata az európai művelődéstörténetben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa jellemzőinek, történelmi és eszmei hátterének 

megismerése 

 Irodalom és képzőművészet kapcsolata; a korstílus jelenléte a képzőművészetekben 

 Az európai irodalom nagy korstílusa időbeli és térbeli viszonyainak, különbségeinek 

megismerése 

 A korstílus felhasználása az irodalmi elemzés egyik kontextusaként 

 Az európai romantika sajátosságai; néhány szövegrészlet a romantikus művek köréből 



FOGALMAK 

korstílus, romantika, verses regény, történelmi regény, felesleges ember 

 

TÉMAKÖR: A magyar romantika irodalma  

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 29 óra  

 

             A, Életművek a magyar romantika irodalmából  

                a, Vörösmarty Mihály 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADAZOK ÉS ISMERETEK 

 A hazához fűződő viszonyt tematizáló lírai szövegek olvasása, értelmezése Vörösmarty 

Mihály életművéből a törzsanyagban meghatározottak szerint 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések szellemi hátterének 

feltárása a társadalomtörténeti jelenségként is értelmezett irodalomban 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok érzékelése és értelmezése 

 Intertextuális utalások azonosítása és értelmezése, következtetések levonása 

FOGALMAK 

rapszódia, drámai költemény 

 

                          b, Petőfi Sándor             

 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megnevezett versek 

szövegre épülő ismeretén, értelmezésén, elemzésén 

 Petőfi életművének főbb témái (szerelem, táj, haza, forradalom, család, házasság, ars 

poetica stb.) és műfajainak megismerése 



 A költő epikájának (Az apostol, A helység kalapácsa) néhány sajátossága részletek vagy 

egész mű tanulmányozásán keresztül 

 Petőfi alkotói pályájának és életútjának kapcsolatai, főbb szakaszai 

 A népiesség és a romantika jelenlétének bemutatása Petőfi Sándor életművében 

 Petőfi életútja legfontosabb eseményeinek megismerése; Petőfi korának irodalmi életében 

 A Petőfi-életmű befogadástörténetének néhány sajátossága, a Petőfi-kultusz születése 

 A Petőfi-életmű szerepe, hatása a reformkor és a forradalom történéseiben 

FOGALMAK 

népiesség, életkép, zsánerkép, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, lírai 

realizmus, látomásköltészet, zsenikultusz 

 

                           c, Jókai Mór 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenése, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepe 

 A 19. század néhány jellemző elbeszélő műfajának és irányzatának áttekintése 

 Kreatív szövegek alkotása megadott stílusban vagy ábrázolásmóddal 

 Szövegek közös értelmezése az elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

FOGALMAK 

irányregény, utópia, szigetutópia 

 

                   B, Irodalomtudomány a romantika korában 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 1 óra 

FOGALOM 

nemzeti szemlélet, korszerű népiesség 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK  9-12. ÉVFOLYAM 

A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás 

meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, 

szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított 

gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai 



elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési 

módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni 

és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást, 

tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd 

révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt: 

kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák 

kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában. 

Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló 

munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az 

irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések 

megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv 

és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia 

uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa 

tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva 

választhat több oktatási stratégia közül.  A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási 

stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai 

irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív 

munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is 

motiválók legyenek. 

A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam)  a javasolt tanulásszervezési módok: 

a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás 

kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal. 

A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban kialakított 

munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából. 

Ajánlott a  hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az 

összetett gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján 

gondolkodási műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív 

struktúrák felismerése és megalkotása, stb.).  

Tanulásszervezési módok 

Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív 

csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.). 

 Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális 

játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.  

A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a 

digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy 

órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az 

egész tanítási folyamatot. 



Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, 

könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú 

oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek 

Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, 

a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi 

alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás, 

gondolattérképek, fürtábrák készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás, 

konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási 

gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.: 

Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási 

módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság, 

magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása) 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, 

a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-

feldolgozás javasolt. 

 

Magyar irodalom 11-12. évfolyam 

9–12. ÉVFOLYAM 

 

Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő 

emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói 

hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert 

a „… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey 

Ferenc). Egy nemzet megmaradásának alapja, de fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a 

kultúrája, az anyanyelve.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni tanít, 

ismereteket ad át, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei 

többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, 

tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi 

érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik 

legfontosabb eszköze.  

Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A 

magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, 

kultúránk közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom 



tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és 

egységben kezeli.  

 

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű 

cél- és feladatrendszere van: 

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 

értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék 

múltjukat, jelenüket, benne önmagukat.  

 A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később 

formálói legyenek.  

 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit,  

ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, hogy 

a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően 

tudják kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a 

stilisztikai árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi 

ember nyelvi teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs 

helyzetet, szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 

 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 

végén megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett 

üzeneteket. 

 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék 

nyelvük történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, 

s ezért a változásért felelősséggel tartoznak.  

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – 

önmaguktól és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó 

szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd 

és a gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a 

nyelv szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 

alkalmazása.  

 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg 

kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 

adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. 

A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. 

Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként 

is lássák. A képzési szakasz második felében a szerzői portrék és  látásmódok is helyet 

kapnak. Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző 

értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. 

Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az 

anyanyelvi kompetenciát is. 



 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 

értelmezés kialakítására. 

 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az 

irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 

kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy 

olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal 

rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze 

tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális 

szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak 

önállóan jegyzetelni. 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton alapuló 

magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, 

hogy olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a 

tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá 

nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; 

irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. Minden 

nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 

koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. Bizonyos irodalmi témakörök 

feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai 

munkába vagy a házi feladatba. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a kompetenciafejlesztés, 

hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az alapja későbbi személyes 

boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált 

viselkedésüknek. 

A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye lehetővé – 

megfelelő ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres 

továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel 

rendelkező, kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

 

  



Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár 

választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy 

a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó 

meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A 

választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető 

életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet 

kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  

Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania, 

lemondhat a választás lehetőségéről.  

 

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek 

III. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 

elérését biztosítják. 

IV. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 

sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a 

szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott 

témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgozta 

a diákokkal. 

A szövegek kiválasztásakor is ez a két elv érvényesül a magyar nyelv és az irodalom tanításában 

is: a törzsanyag témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, művek, illetve a 

szabadon választható témák, művek. 

Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy a szaktanár döntése 

alapján – a kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja el a diákokkal, vagy 

annak feldolgozását nézik meg. 

 

                                                             11-12. évfolyam  

A 11-12. évfolyam a közoktatás utolsó szakasza. Ez a képzési szakasz a nevelési és oktatási 

célokat tekintve a legösszetettebb: nemcsak új ismereteket kell átadni, hanem a meglévő 



ismeretek gyakorlati felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók 

kompetenciáit. Kiemelt feladat a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési 

szakasznak a végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és 

képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni a közép- és az emelt szintű érettségire. 

A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a tanulók képesek legyenek projekt- vagy 

kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a hagyományos, papíralapú, 

illetve a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék az adott 

kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek 

legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni, 

gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs 

helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal igazolni 

nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szövegalkotás alapvető 

követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).  

A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar 

irodalomtörténet korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi 

folyamatokkal összekapcsolni. Lássák meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi, 

esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre. 

Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar 

irodalom jellegzetes motívumait, s ezek jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak 

képessé az absztrakt gondolkodásra, a differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a 

történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja  „A XX. századi történelem az irodalomban” című 

anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a XX. századi magyar, 

illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén szembesüljenek történelmi, erkölcsi 

kérdésekkel. 

Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi 

nevelésre. A XIX-XX. századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes 

identitáskeresés. A művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a 

Kárpát-medencei irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes 

erkölcsi dilemmákkal találkozzanak a tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi 

érzékenységük, érzelmi intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában, 

szociális kompetenciáik fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók segítségére 

van.  

Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és érzelemfejlesztés 

mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a 

továbbtanulásra. 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

 a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének 

nagy állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek 

birtokában képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a 

műfaji és a stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg 

esetében – a helyesírási szabályoknak.  



 Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence 

tíz nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, 

mondatszerkesztési) sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok 

tipikus szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 

 Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a 

magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló 

bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban 

keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket. 

 Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek 

a tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus 

szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat, 

szállóigéket. 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és 

-történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket 

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű 

értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő – 

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 

 Cél, hogy a  képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit, 

motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi 

alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció 

összevetésével mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést 

érzékelni. 

 A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok átfogó 

életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – döntően egy 

műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet 

kapjanak. Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már 

lezárt életművel bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.  

 

 

A 11-12. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 
 

Irodalom 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. A klasszikus modernség irodalma  
A) A nyugat-európai irodalom 

 Charles Dickens: Twist Olivér 

a) Honoré de Balzac: Goriot apó 

(részletek) vagy 

Irodalom és film  



                  Stendhal: Vörös és fekete   

                  (részletek)             

Gustave Flaubert: Bovaryné vagy 

Tim Fywell: Bovaryné 

(vagy más feldolgozás) 

 Guy de Maupassant: Gömböc és más 

történetek 

b) Színház- és drámatörténet: 

                 Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy   

                 Nóra (Babaotthon) 

 

B) Az orosz irodalom 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 

                   köpönyeg            

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr 

b) Fjodor Mihajlovics 

Dosztojevszkij:  

                   Bűn és bűnhődés (részletek) 

 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan  

                  Iljics halála   

Irodalom és film 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina 

vagy 

Joe Wright: Anna Karenina 

(vagy a regény más feldolgozása) 

d) Színház- és drámatörténet: 

                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály  

                 vagy Ványa bácsi 

 

Irodalom és színház 

Anton Pavlovics Csehov: Három nővér 

(valamelyik színházi adaptációja) 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

a) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó Egy dög 

Kapcsolatok                    Az albatrosz  

b) Paul Verlaine  

                   Őszi chanson Holdfény 

                   Költészettan 



c) Arthur Rimbaud  

                   A magánhangzók szonettje 

                    

Kenyérlesők 

A részeg hajó (részlet) 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

a) Arany János  

 Epika Toldi szerelme (részletek) 

Buda halála (részletek) A nagyidai cigányok 

(részletek)  

A walesi bárdok 

Tetemre hívás 

Híd-avatás  

Tengeri-hántás  

              Toldi estéje 

 Balladák 

              Ágnes asszony 

              V. László 

              Vörös Rébék 

 Líra  

             Fiamnak Visszatekintés 

Széchenyi emlékezete  

Az örök zsidó 

Őszikék  

Tamburás öreg úr 

Sejtelem 

A tölgyek alatt  

             Letészem a lantot 

             Kertben 

             Epilógus 

             Kozmopolita költészet 

             Mindvégig 

b) Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi özvegysége 

Hova lett Gál Magda 

Szegény Gélyi János lovai 

            Az a fekete folt 

            Bede Anna tartozása 

            A bágyi csoda 

            Beszterce ostroma 

Irodalom és tévéjáték 

Zsurzs Éva: A fekete város (részlet) 

2. Színház- és drámatörténet 



            Madách Imre: Az ember tragédiája Mózes 

3. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a  magyar 

irodalmából 

a) Tompa Mihály  

            A gólyához Népdal 

             A madár, fiaihoz 

b) Gárdonyi Géza  

            Az én falum (részletek) Az Isten rabjai (részlet) 

            A láthatatlan ember (részlet) 

c) Vajda János  

           Húsz év múlva A virrasztók 

Az üstökös 

 Reviczky Gyula 

            

            

Magamról 

Schopenhauer olvasása közben 

II. A magyar irodalom a XX. században 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 

a) Herczeg Ferenc  

            Az élet kapuja A hét sváb (részlet) 

            Fekete szüret a Badacsonyon 

            Színház- és drámatörténet: 

            Bizánc  

Irodalom és színház 

Kék róka (részlet) 

b) Ady Endre A Tisza-parton 

Lédával a bálban 

Vér és arany 

Sem utódja, sem boldog őse… 

Az eltévedt lovas 

Elbocsátó szép üzenet       

      Góg és Magóg fia vagyok én… 

      Héja-nász az avaron 

      Harc a Nagyúrral 

      Új vizeken járok 

      Az ős Kaján 

             A Sion-hegy alatt  



             Az Úr érkezése Sípja régi babonának  

Köszönöm, köszönöm, köszönöm 

Ember az embertelenségben 

A Hortobágy poétája 

Párisban járt az Ősz 

             Kocsi-út az éjszakában 

             Emlékezés egy nyár-éjszakára 

             Őrizem a szemed  

c) Babits Mihály  

In Horatium A Danaidák 

Húsvét előtt  

Örök kék ég a felhők mögött (részlet) 

Ádáz kutyám 

A gazda bekeriti házát 

Csak posta voltál 

Balázsolás 

A gólyakalifa (részlet)  

Cigány a siralomházban 

A lírikus epilógja 

Esti kérdés 

Jobb és bal 

Mint különös hírmondó… 

Ősz és tavasz közt 

Jónás könyve; Jónás imája 

d) Kosztolányi Dezső 

A szegény kisgyermek panaszai 

(részletek: Mint aki a sínek közé 

esett…, Azon az éjjel, Anyuska régi 

képe) 

Számadás 

Vörös hervadás 

Októberi táj 

Marcus Aurelius 

Esti Kornél éneke 

 

            Boldog, szomorú dal 

            Őszi reggeli 

            Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Édes Anna Irodalom és film 

Kosztolányi Dezső: Pacsirta 

Ranódy László: Pacsirta 



 

Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, 

melyben egy közönséges 

villamosútról ad megrázó leírást, – s 

elbúcsúzik az olvasótól 

Esti Kornél kalandjai…; Az utolsó 

felolvasás 

A fürdés 

A kulcs 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Móricz Zsigmond 

     Tragédia Judith és Eszter 

Barbárok 

Tündérkert (részlet) 

                 Úri muri 

b) Wass Albert  

Adjátok vissza a hegyeimet! Irodalom és film 

Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Üzenet haza A funtineli boszorkány (részlet) 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából – a Nyugat alkotói 

a) Juhász Gyula  

Tiszai csönd Halotti beszéd 

Anna örök Utolsó vacsora 

Szerelem 

b) Tóth Árpád  

Esti sugárkoszorú Kisvendéglőben 

Elégia egy rekettyebokorhoz 

Jó éjszakát 

Álarcosan 

Lélektől lélekig 

Isten oltó-kése 

           c) Karinthy Frigyes  

                   Így írtok ti (részletek) Tanár úr, kérem (részletek) 

Utazás a koponyám körül (részlet) 

Előszó 

                  Találkozás egy fiatalemberrel 

      Szerb Antal 



      Budapesti kalauz marslakók számára 

Utas és holdvilág (részlet) 

 

III. A modernizmus irodalma 

A) Avantgárd mozgalmak 

a) Guillaume Apollinaire: A 

megsebzett galamb és a szökőkút 

Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb 

avantgárd irányzatok; 

Filippo Tommaso Marinetti: Óda egy 

versenyautomobilhoz 

b) Kassák Lajos: A ló meghal a 

madarak kirepülnek (részlet) 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Thomas Stearns Eliot: A 

háromkirályok utazása (részlet) 

Thomas Stearns Eliot: Macskák (részlet) 

 Gottfried Benn: Kék óra 

 Federico García Lorca: Alvajáró románc, 

Kis bécsi valcer 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Franz Kafka: Az átváltozás Franz Kafka: A per (részletek) 

b) Thomas Mann: Tonio Kröger 

vagy Mario és a varázsló 

Irodalom és tévésorozat: 

Mihail Afanaszjevics Bulgakov -Vladimir 

Bortko: A Mester és Margarita  

(Vagy másik regényfeldolgozás) 

Bulgakov: A Mester és Margarita 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

                 Irodalom és színház 

                 Bertolt Brecht: Koldusopera         

                 vagy Kurázsi mama 

                  

Irodalom és film 

Arthur Miller: Az ügynök halála  

Volker Schlöndorff: Az ügynök halála 

(vagy más feldolgozás) 

                 Samuel Barclay Beckett: Godot-  

                 ra várva     

                 vagy  

                 Friedrich Dürrenmatt: A  

 



                 fizikusok vagy A nagy Romulus 

E) A posztmodern világirodalom 

a) Bohumil Hrabal: Sörgyári 

capriccio (részletek) 

Irodalom és film 

Jiří Menzel: Sörgyári capriccio 

b) Gabriel García Márquez: Száz év  

                  magány (részletek) 

Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár 

Julio Cortázar: Összefüggő parkok 

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 
                 Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 

                József Attila 

Nem én kiáltok Szegényember balladája 

Medáliák (részlet)  

Istenem 

Tiszta szívvel 

Áldalak búval, vigalommal 

Tedd a kezed 

Téli éjszaka 

Eszmélet 

Levegőt!  

Kész a leltár 

Gyermekké tettél 

Születésnapomra  

Nagyon fáj            

(Talán eltünök hirtelen…) 

(Íme, hát megleltem hazámat…) 

Reménytelenül 

            Holt vidék 

Óda 

Flóra 

Kései sirató 

A Dunánál 

Tudod, hogy nincs bocsánat 

            Nem emel föl 

           (Karóval jöttél…) 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Örkény István  

Egyperces novellák (részletek)  



b) Szabó Magda  

Az ajtó Irodalom és film 

Szabó István: Az ajtó 

c) Kányádi Sándor 

Fekete- piros Dél keresztje alatt 

Csángó passió 

Hiúság 

Kuplé a vörös villamosról 

Halottak napja Bécsben 

Sörény és koponya (részlet) 

Valaki jár a fák hegyén 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából  

a) Metszetek: egyéni utakon  

Krúdy Gyula  

                 Szindbád – A hídon – Negyedik  

                  út vagy Szindbád útja a halálnál 

– Ötödik út  

Irodalom és film 

Huszárik Zoltán: Szindbád 

Szabó Dezső  

Feltámadás Makucskán Az elsodort falu (részletek) 

                 Weöres Sándor 

                 Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,  

                 127.) 

Psyché (részletek) 

b) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 

                  Semmiért Egészen Kalibán 

Dsuang Dszi álma 

Különbéke 

Tücsökzene (részletek) 

                  Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  

                  Járkálj csak, halálraítélt!  Első ecloga 

Tétova óda 

Nem bírta hát…  

                  Hetedik ecloga 

Erőltetett menet 



Razglednicák Levél a hitveshez 

Töredék 

A la recherche 

 

 Márai Sándor: 

 Szindbád hazamegy (részlet) 

Halotti beszéd 

 Ottlik Géza 

 Iskola a határon (részlet) 

Buda (részlet) 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

Dsida Jenő  

Nagycsütörtök Psalmus Hungaricus (részletek) 

Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor  

Halotti beszéd a hulló leveleknek Ahogy lehet 

Eredj, ha tudsz (részlet) 

Áprily Lajos  

 Tavasz a házsongárdi temetőben Holló-ének 

Kolozsvári éjjel  Március 

 Kós Károly 

 Varjú-nemzetség (részlet) 

 Nyirő József 

 Madéfalvi veszedelem (részlet) 

Gion Nándor 

 A kárókatonák még nem jöttek vissza 

 Kovács Vilmos 



 Holnap is élünk 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

Nagy László Gyöngyszoknya (részlet) 

Himnusz Minden időben  

Csodafiú szarvas 

Tűz 

Ki viszi át a Szerelmet 

 Adjon az Isten 

 

e) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 

Pilinszky János 

 Halak a hálóban Harbach 1944 

Agonia christiana 

Nagyvárosi ikonok 

 Apokrif 

                    Négysoros 

 Nemes Nagy Ágnes 

A fák 

Kiáltva 

Ekhnáton éjszakája 

 Mándy Iván 

 Irodalom és film 

Mándy Iván: Régi idők focija 

Sándor Pál: Régi idők focija 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 

Illyés Gyula 

Puszták népe (részlet) 

Sinka István 

Fekete bojtár vallomásai (részlet) 

Csoóri Sándor 

Tudósítás a toronyból (részlet) 

Anyám fekete rózsa 

Anyám szavai 

 Metszetek a magyar posztmodern 

irodalomból 



 Tandori Dezső 

 Horror 

Töredék Hamletnek 

Táj két figurával 

Egy talált tárgy megtisztítása 

 Hajnóczy Péter 

 A fűtő (részletek) 

M (részletek) 

A halál kilovagolt Perzsiából (részletek) 

 Esterházy Péter 

 Termelési kisssregény (részlet) 

Harmonia caelestis (részlet) 

D) Színház- és drámatörténet 

a) Örkény István: Tóték Irodalom és film 

Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! 

 Németh László: A két Bolyai (részlet) 

b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap 

(részlet) 

Szabó Magda: A macskák szerdája 

 Sütő András: Advent a Hargitán 

 Csurka István: Házmestersirató 

 Gyurkovics Tibor: Nagyvizit 

V. A XX. századi történelem az irodalomban 

a) Trianon 

 Juhász Gyula: Trianon  Babits Mihály: A repülő falu 

 Vérző Magyarország (Szerk.:  

            Kosztolányi Dezső) 

 Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok 

(részlet) 

Lyka Károly: Magyar művészet – 

magyar határok (részlet) 
 Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás 

b) Világháborúk  

 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… Magyar katonák dala 



        Alexis levele Alexandrához 

Polcz Alaine: Asszony a fronton 

c)  Holokauszt  

 Szép Ernő: Emberszag (részlet) Irodalom és film 

Török Ferenc: 1945 

 Tadeusz Borowski: Kővilág  Irodalom és film 

Roberto Benigni: Az élet szép 

 Irodalom és film 

Kertész Imre: Sorstalanság  

Koltai Lajos: Sorstalanság 

d) Kommunista diktatúra  

 Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról vagy 

            George Orwell: 1984 (részletek) 

Irodalom és film 

Bacsó Péter: A tanú 

Bereményi Géza: Eldorádó 

Faludy György: Kihallgatás 

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin: Gulág 

szigetcsoport (részlet) 

Irodalom és film 

Michael Radford: 1984 

e) 1956  

 Nagy Gáspár 

           Öröknyár: elmúltam 9 éves 

           A Fiú naplójából 

Irodalom és film 

Gothár Péter: Megáll az idő 

Irodalom és film 

Szilágyi Andor: Mansfeld 

Albert Camus: A magyarok vére (részlet) 

 Márai Sándor: Mennyből az angyal 

vagy Halotti beszéd 

 

VI. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 



A szaktanár által szabadon választott írók, művek 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)             

Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály 

vagy Ványa bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy 

Romulus 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

MEMORITEREK 

Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak) 

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 



Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet) 

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

 

Irodalom 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 11. ÉVFOLYAM 

IRODALOM 

 

TÉMAKÖR NEVE 

I. A klasszikus modernség irodalma 

A) A nyugat-európai irodalom 

B) Az orosz irodalom 

 

C) A klasszikus modernizmus líra alkotói, alkotásai 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

a) Arany János 

b) Mikszáth Kálmán 

2. Színház- és drámatörténet 

3. Szemelvények a XIX. század második felének és a 

századfordulónak a  magyar irodalmából 

II. A magyar irodalom a XX. században 
A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 

a) Herczeg Ferenc  



b) Ady Endre 

c) Babits Mihály 

d) Kosztolányi Dezső 

 

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 12. ÉVFOLYAM 

 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 

a) Móricz Zsigmond 

b) Wass Albert 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából I. 

           Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Juhász Gyula 

Tóth Árpád 

Karinthy Frigyes 

 

III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) 

irodalma 
A) Avantgárd mozgalmak  

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

E) A posztmodern világirodalom 

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 
A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 

         József Attila 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 

a, Örkény István  

b, Szabó Magda  

c, Kányádi Sándor 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.  

a) Metszetek: egyéni utakon  

Szabó Dezső 

Krúdy Gyula 

                  Weöres Sándor 



b) Metszetek a modernista irodalomból  

                  Szabó Lőrinc 

                  Radnóti Miklós 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

                      Dsida Jenő 

                      Reményik Sándor 

                      Áprily Lajos 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

   Nagy László 

e) Metszet a tárgyias irodalomból  

   Pilinszky János 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 

Illyés Gyula 

D) Színház- és drámatörténet 

            Örkény István 

 

            Szabó Magda 

     V. A XX. századi történelem az irodalomban 

a) Trianon 

b) Világháborúk 

c) Holokauszt 

d) Kommunista diktatúra 

e) 1956 

VI. Kortárs magyar irodalom 

 

 

                                                                   

           IRODALOM 

  

TÉMAKÖR:   I. A klasszikus modernség irodalma  

 

                      A.   A realizmus a nyugat-európai irodalomban 



 

                          B.   A realizmus az orosz irodalomban 

Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább két regény és két dráma önálló elolvasása 

 A XIX. század történelmi, erkölcsi, filozófiai kérdésfelvetéseinek, konfliktusainak 

megértése az epikus és drámai művek elemzése alapján 

 A XIX. század néhány jellemző epikus  műfajának és irányzatának áttekintése 

 Lírai szövegek közös értelmezése lírapoétikai fogalmainak segítségével 

 Az irodalomtörténeti folytonosság (művek, motívumok párbeszéde) megértése 

 Klasszikus esztétikai és modernista esztétikai törekvések felfedezése a XIX. századi 

világirodalom kiemelkedő alkotásaiban 

 A XIX. századi világirodalom magyar irodalomra gyakorolt hatásának megértése 

 

FOGALMAK 

klasszikus modernség, realizmus, realista regény, mindentudó elbeszélő, tolsztojanizmus, 

visszatekintő időszerkezet, analitikus dráma, drámaiatlan dráma, lírai dráma 

 

                                    C.  A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A  klasszikus modernista költészet főbb irányzatainak, programjainak megismerése  

– A XIX. századi líra új kifejezésmódbeli jellemzőinek azonosítása 

– A hagyományhoz való viszony értelmezése, a költői programok főbb sajátosságainak 

megfigyelése, poétikaértelmezések, a régi és új költészeteszmény jellemzőinek 

számbavétele 

– A korszak programadó verseinek értelmezése, poétikai-retorikai elemzése (annak 

tudatosításával, hogy ezek a művek fordításokban olvashatók) 

FOGALMAK 

szimbolizmus, esztétizmus, l’art pour l’art, kötetkompozíció, szinesztézia, kiátkozott költő 

 

 

D. Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

 

a) Arany János 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a kijelölt versek értelmezése, elemzése 

alapján 

 Arany János lírai életművének főbb témái és változatai (szabadság és rabság; visszatekintés 

és önértékelés; a művész szerepe a társadalomban; erkölcsi dilemmák és 

válaszlehetőségek)  

 Arany János balladaköltészetének megismerése legalább három ballada elemzésével, a 

műfaji sajátosságok és a tematikus jellemzők rendszerezése 

 A költő epikájának (Toldi estéje, Buda halála) tanulmányozása a kijelölt és választott 

szövegek segítségével 

 A  kortárs történelem eseményeinek feldolgozása, bemutatása Arany lírai és epikus 

költészetében 

 Arany alkotói pályája főbb szakaszainak azonosítása (forradalom előtti időszak, 

nagykőrösi évek, Őszikék) 

 Arany életművében a népiesség és a romantika összefonódásának tudatosítása  

 Arany jelentősége kora irodalmi életében, Arany életútja legfontosabb eseményeinek 

megismerése  

 Az Arany-életmű befogadás-történetének, az Arany-kultusz születésének áttekintése 

FOGALMAK 

ballada, pillérversszak, önirónia, eszményítő realizmus 

 

                                     b, Mikszáth Kálmán 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉSISMERETEK 

 Elbeszélő szövegek közös órai feldolgozása 

 Legalább négy novella és egy regény önálló elolvasása 

 Művelődéstörténeti kitekintés: a modern olvasóközönség megjelenésének, a sajtó és a 

könyvnyomtatás szerepének tanulmányozása 

 A romantika és a realizmus találkozásának vizsgálata a mikszáthi epikában 

 Az anekdota műfaji jellegzetességeinek megismerése, az anekdota szerepének vizsgálata 

Mikszáth regényeiben és novelláiban 

 A metaforikus próza poétikai jegyeinek megismerése 

 Mikszáth egy művében a különc szerepének tanulmányozása  

 Erkölcsi kérdések (pl.: bűn és büntetés, őszinteség, hazugság, képmutatás) vizsgálata 

Mikszáth műveiben 

FOGALMAK 

 különc, donquijoteizmus 

 

2. Színház- és drámatörténet –  Madách Imre: Az ember tragédiája 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Madách Imre Az ember tragédiája című művének közös órai feldolgozása 

 A mű irodalmi, történetfilozófiai, eszmetörténeti előzményeinek megismerése 

 A bibliai és a mitológiai előképek felfedezése: a Teremtés könyve, Jób könyve, a Faust-

történet 

 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek megértése, mai vonatkozásainak tisztázása 

 Az ember tragédiájának történelemfilozófiai dilemmáinak vizsgálata (pl.: Ki irányítja a 

történelmet?, Van-e fejlődés a történelemben?) 

 Eszmék, nemek harcának vizsgálata a műben 

FOGALMAK 

emberiségdráma, emberiségköltemény, drámai költemény, történelemfilozófia, történeti 

színek, keretszínek, falanszter  

 

 

3. Szemelvények a XIX. század második felének magyar irodalmából 

Tompa Mihály, Gárdonyi Géza, Vajda János, Reviczky Gyula 

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Ezen XIX. századi alkotók helyének, irodalomtörténeti szerepének megismerése 

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 

beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 A művek közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK 

nép-nemzeti irodalom, filozófiai dal 

 

TÉMAKÖR:  II. A magyar irodalom a XX. században  

 

                              A, Életművek a XX. század magyar irodalmából 

a) Herczeg Ferenc 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

 A hazához fűződő viszonyt vizsgáló prózai szövegek olvasása, értelmezése 



  Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése  

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések vizsgálata Herczeg Ferenc 

műveiben 

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének felismerése 

 

FOGALMAK 

Új Idők, nemzeti konzervativizmus, színmű 

 

b) Ady Endre 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ady Endre életművének főbb témái (pl.: szerelem, magyarság, Élet-Halál, Isten, költészet, 

pénz, háború, stb.) és versformái 

 Ady költészetének tematikus, formai és nyelvi újdonságai XIX. századi költészetünk 

tükrében 

 A szimbólumok újszerű használata az életműben 

 A szecessziós-szimbolista versek esztétikai jellemzőinek megismerése 

 Ady Endre költészetének hatása a kortársakra, illetve az ún. Ady-kultusz születésének 

megismerése 

 Szemelvények a költő prózájából, publicisztikai írásaiból 

 Ady Endre életútjának költészetét meghatározó főbb eseményei, kapcsolatuk a költői pálya 

alakulásával 

 A költő főbb pályaszakaszainak jellemzői, az Új versek c. kötet felépítésének 

tanulmányozása 

 A Nyugat születése, jelentőségének felismerése 

 Ady Endre költészete körüli viták (saját kora és az utókor recepciójában) tanulmányozása  

 

FOGALMAK 

szecesszió, versciklus, kötetkompozíció, vezérvers, önmitologizálás, szimultán versritmus 

vagy bimetrikus verselés 

 

                        c, Babits Mihály 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt versek és a Jónás 

könyve elemzésével 

 Babits Mihály irodalomszervező munkásságának feltérképezése 



 Babits Mihály költészetének főbb témái (filozófiai kérdésfelvetések, az értelmiségi lét 

kérdései és felelőssége, értékőrzés, erkölcsi kérdések és választások) tanulmányozása 

 Babits Mihály „poeta doctus” költői felfogásának megismerése néhány költői eszközének 

tanulmányozásával 

 Babits költői életútjának és költői pályájának főbb szakaszai, eseményei 

 Babits jelentőségének megismerése a magyar irodalomban: a költő, a magánember, a 

közéleti személyiség egysége; szemléleti, esztétikai öröksége 

 

FOGALMAK 

filozófiai költészet, parafrázis, nominális és verbális stílus, irónia 

                          d, Kosztolányi Dezső 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése a törzsanyagban megjelölt művek 

elemzésével 

 Kosztolányi Dezső költészetének főbb témáinak (gyermek- és ifjúkor, emlékezés, 

értékszembesítés, elmúlás, érzelmek stb.) tanulmányozása 

 A költő „homo aestheticus” költői felfogásának megismerése költői eszköztárának 

tanulmányozása által 

 Elbeszélő prózája főbb narrációtechnikai, esztétikai sajátosságainak felismerése, 

értelmezése 

 A lélektani analízis tanulmányozása Kosztolányi Dezső prózájában  

 A történelem és a magánember konfliktusának ábrázolása Kosztolányi Dezső regényeiben 

 Kosztolányi Dezső szerepének vizsgálata kora irodalmi életében (vitái kortársaival; helye, 

szerepe a Nyugat első nemzedékében) 

 

FOGALMAK 

homo aestheticus, versciklus, modernizmus, freudizmus, novellaciklus, alakmás 

 

B, Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 

TÉmakör: a, Móricz Zsigmond 

 

TÉmakör:b, Wass Albert 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK /a) + b)/  

 Művelődéstörténeti kitekintés: a stílusok egyidejűségének, az olvasóközönség 

átalakulásának, az irodalmi elbeszélés, a film és más médiumok kapcsolatának vizsgálata 



 A hazához fűződő viszonyt ábrázoló szövegek olvasása, a művek közös értelmezése az 

elbeszéléselmélet alapfogalmainak segítségével 

 Világkép és műfajok, kompozíciós, poétikai és retorikai megoldások összefüggéseinek 

felismertetése 

 Egyes műfaji konvenciók jelentéshordozó szerepének megismerése 

 A szépirodalmi szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi kérdések, motivációk, 

magatartásformák felismerése, értelmezése 

 Társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, kérdésfelvetések történelmi, 

szellemtörténeti hátterének feltárása  

 A művek történeti nézőpontú megközelítése, a megjelenő esztétikai, lét- és 

történelemfilozófiai kérdések és válaszok értelmezése 

 Történelmi sorskérdések vizsgálata az adott szerzők műveiben 

 A transzilván irodalom fogalmának, irodalomtörténeti jelentőségének tisztázása 

FOGALMAK 

naturalizmus, szabad függő beszéd, transzilván irodalom 

                                

             C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából - a Nyugat alkotói 

                         a, Juhász Gyula,  b, Tóth Árpád 

                       c) Karinthy Frigyes 

 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Az alkotók irodalomtörténeti helyének, szerepével vizsgálata 

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, 

világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és 

tematikában szólalhat meg 

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 

beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 Az Így írtok ti irodalmi jelentőségének megértése  

 A költemények közös és egyéni feldolgozása, értelmezése 

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

 

FOGALMAK   

A Nyugat és nemzedékei, paródia, stílusparódia, műfajparódia 

 

TÉmakör: III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma  

 



                   A. Avantgárd mozgalmak 

                    B. A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

                    C. A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

                    D. Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

                   E. A posztmodern világirodalom 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Irodalmi szövegek és társművészeti alkotások összehasonlító elemzése 

 Stílustörténeti és irodalomtörténeti fogalmak használata műértelmezésekben  

 Művelődéstörténeti áttekintés: a XIX-XX. század fordulójának filozófiai, művészeti és 

irodalmi irányzatainak tanulmányozása 

 Nietzsche, Bergson, Freud nézeteinek megismerése, irodalomra gyakorolt hatásuk 

feltérképezése 

 A művészet- és irodalomtörténetben a modernség/modernizmus jelentőségének vizsgálata.  

 Az avantgárd mozgalmak művészeti és politikai szerepének, jelentőségének megismerése 

 Az egzisztencializmus és a posztmodern filozófia irodalmi hatásának felfedezése  

 Valóság és fikció, a bűntelenség és bűnösség, létbe vetettség filozófiai kérdéseinek 

értelmezése 

 A XX. századi irodalom néhány meghatározó tendenciájának megismertetése. Művek, 

műrészletek feldolgozása, alkotói nézőpontok, látásmódok, témák, történeti, kulturális 

kontextusok megvitatása.  Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói 

szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

 Kimerülés és újrafeltöltődés: a kísérleti irodalom és az olvasóközönség viszonya, a 

posztmodern változó meghatározásai 

 

FOGALMAK 

dekadencia; életfilozófia, pszichoanalízis; a nyelv és a személyiség válsága; avantgárd; 

futurizmus, dadaizmus, expresszionizmus, konstruktivizmus, kubizmus; szabad vers, kései 

modernség, objektív költészet, intellektuális költészet, abszurd dráma, kétszintes dráma, 

mítoszregény, posztmodern  

 

TÉmakör:  IV.  A magyar irodalom a XX. században II.  

 

                  A, Életmű a XX. század magyar irodalmából II.  

                      József Attila 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az életmű főbb sajátosságainak megismerése az életmű különböző szakaszaiból származó 

törzsanyagban megnevezett vers elemzésével 

 József Attila életműve főbb témáinak (pl.: haza, táj, szerelem, külváros és szegénység, 

lélekábrázolás, értékszembesítés, közéleti és gondolati költészet) és versformáinak, költői 

eszközeinek tanulmányozása 

 Annak vizsgálata, hogy az  életút meghatározó tényei hogyan függnek össze a pályaképpel 

és a kor társadalmi-történelmi viszonyokkal 

 A költői pálya indulása, a költői életút szakaszolásának lehetséges változatai 

 József Attila nagy gondolati verseinek elemzése, a művek filozófiai, esztétikai 

összetettségének vizsgálata 

 József Attila helyének tisztázása saját kora szellemi életében (vitái és kapcsolatai 

kortársaival) 

 Utóéletének, a József Attila-kultusz születésének, a költői életmű XX. századi 

recepciójának tanulmányozása 

FOGALMAK 

tárgyias tájvers, komplex kép, óda, dal, műfajszintézis, létértelmező vers, önmegszólító 

vers, dialogizáló versbeszéd 

                   B, Portrék a XX. század magyar irodalmából II. 

                               a, Örkény István  

 

                                       b, Szabó Magda  

 

                                     c, Kányádi Sándor 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK (B - a,+b,+c,) 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, 

világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és 

tematikában szólalhat meg 

 Az erkölcs, hit, egyén és közösség, egyén és egyén viszonyának, kapcsolatának 

megvilágítása lírai, epikai, drámai alkotásokban  

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 

FOGALMAK:  

groteszk, abszurd, egyperces, családregény, kálvinista és katolikus értékrend szembenállása, 

önéletrajziság 

 

                    C, Metszetek a XX. század magyar irodalmából II. 



a)Metszetek: egyéni utakon 

Szabó Dezső, Krúdy Gyula és Weöres Sándor 

 

 b, Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

  Szabó Lőrinc 

 

              Radnóti Miklós 

 

               c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

           Dsida Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos 

 

                                  d) Metszet a ,,Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

                                Nagy László 

                                 e)  Metszet a tárgyias irodalomból  

        Pilinszky János 

                                f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 

                                 Illyés Gyula 

FEJLESZÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A választott XX. századi szerzők szerepének megismerése a magyar irodalomban  

 A század irodalmi törekvéseinek, sajátosságainak, írói-költői csoportjainak megismerése 

 Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-társadalmi együttérzés, 

világnézet, egyéni látásmód és kapcsolat a hagyományhoz változatos módon, műfajban és 

tematikában szólalhat meg. 

 Történelmi kataklizmák és egyéni helytállások lírai ábrázolásának tanulmányozása 

Radnóti költészetében 

 Történelmi traumák, nemzeti tragédiák ábrázolásának tanulmányozása a transzilván 

irodalomban 

 Az erkölcs, hit, egyén és közösség viszonyának kérdései lírai és prózai alkotásokban  

 A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes alkotókra jellemző 

beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás összevetése.  

 A líra sokfélesége: párhuzamos és versengő költészeti hagyományok bemutatása  

 Összehasonlító elemzés készítése közös téma, motívum, műfaj vagy forma alapján 



FOGALMAK 

életrajzi ihletettség,  kulturális veszteség, ekloga, eklogaciklus, razglednica, szerepvers, ,,Fényes szellők 

nemzedéke”; tárgyias irodalom 

 

                               D, Színház- és drámatörténet  

 

                            Örkény István 

                           Szabó Magda  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A törzsanyagban megnevezett drámai művek vagy műrészletek olvasása, megismerése, 

közös elemzése 

 Ismerkedés a korszakban kidolgozott dramaturgiai eljárásokkal  

 Álláspontok megismerése és kialakítása a feldolgozott drámák problémafelvetésével 

kapcsolatban  

 A drámai művekben a befogadó elé tárt társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok 

felismerése, megfogalmazása, megértése 

 A megmaradásért folytatott harc és az azért szükségképpen hozott áldozatok felismerése 

FOGALMAK:  totalitárius, történelmi dráma  

 

 TÉmakör: V. A  XX. századi történelem az irodalomban 

              a, Trianon  

               b, Világháborúk 

               c, Holokauszt 

              d, Kommunista diktatúra 

              e, 1956 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

 Irodalmi szövegek elhelyezése történelmi kontextusban 

 Irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és magánemberi erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Az olvasott szövegek szerkezeti egységeinek megfigyelése, a szerkezeti egységek 

retorikai funkcióinak azonosítása 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes retorikai alakzatainak megfigyelése 



 

TÉmakör: VI. Kortárs magyar irodalom 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szaktanár szabadon választhat a kortárs magyar irodalom műveiből. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK  9-12. ÉVFOLYAM 

 

A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás 

meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, 

szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított 

gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai 

elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési 

módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni 

és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást, 

tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd 

révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt: 

kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák 

kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában. 

Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló 

munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az 

irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések 

megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

 

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv 

és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia 

uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa 

tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva 

választhat több oktatási stratégia közül.  A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási 

stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai 

irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív 

munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is 

motiválók legyenek. 

A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam)  a javasolt tanulásszervezési módok: 

a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás 

kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal. 



A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban kialakított 

munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából. 

Ajánlott a  hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az 

összetett gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján 

gondolkodási műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív 

struktúrák felismerése és megalkotása, stb.).  

Tanulásszervezési módok 

Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív 

csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.). 

 Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális 

játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.  

A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a 

digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy 

órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az 

egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, 

könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú 

oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, 

a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi 

alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás, 

gondolattérképek, fürtábrák készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás, 

konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási 

gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.: 

Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási 

módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság, 

magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása) 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, 

a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-

feldolgozás javasolt. 

 

 

 

 



MAGYAR NYELV    9–12. ÉVFOLYAM 

 

Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő 

emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói 

hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert 

a „… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey 

Ferenc). Egy nemzet megmaradásának alapja, de fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a 

kultúrája, az anyanyelve.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni tanít, 

ismereteket ad át, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei 

többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, 

tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi 

érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik 

legfontosabb eszköze.  

Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A 

magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, 

kultúránk közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom 

tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és 

egységben kezeli.  

 

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű 

cél- és feladatrendszere van: 

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember 

kapcsolatát. Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai 

értékeit. Ennek révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék 

múltjukat, jelenüket, benne önmagukat.  

 A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később 

formálói legyenek.  

 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit,  

ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, hogy 

a diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően 

tudják kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a 

stilisztikai árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi 

ember nyelvi teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs 

helyzetet, szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 

 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz 

végén megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett 

üzeneteket. 



 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék 

nyelvük történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, 

s ezért a változásért felelősséggel tartoznak.  

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – 

önmaguktól és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó 

szövegalkotás, a magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd 

és a gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a 

nyelv szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 

alkalmazása.  

 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg 

kell tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen 

adatokat és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. 

A képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. 

Fontos, hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként 

is lássák. A képzési szakasz második felében a szerzői portrék és  látásmódok is helyet 

kapnak. Mindkét képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző 

értelmezése. Ez fejleszti a gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. 

Az önálló elemzési készség fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az 

anyanyelvi kompetenciát is. 

 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges 

elemzési stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló 

értelmezés kialakítására. 

 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az 

irodalom vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 

kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy 

olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal 

rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze 

tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális 

szövegek tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak 

önállóan jegyzetelni. 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton alapuló 

magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, 

hogy olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a 

tanulók, amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá 

nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; 

irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. Minden 

nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

 



A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 

koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. Bizonyos irodalmi témakörök 

feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai 

munkába vagy a házi feladatba. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a kompetenciafejlesztés, 

hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az alapja későbbi személyes 

boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált 

viselkedésüknek. 

A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye lehetővé – 

megfelelő ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres 

továbbtanulást, a társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel 

rendelkező, kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár 

választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy 

a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó 

meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A 

választást segítő javaslatok a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető 

életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet 

kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  

Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania, 

lemondhat a választás lehetőségéről.  

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek 

V. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények 

elérését biztosítják. 

VI. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 

sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a 

szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott 



témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgozta 

a diákokkal. 

A szövegek kiválasztásakor is ez a két elv érvényesül a magyar nyelv és az irodalom tanításában 

is: a törzsanyag témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, művek, illetve a 

szabadon választható témák, művek. 

Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy a szaktanár döntése 

alapján – a kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja el a diákokkal, vagy 

annak feldolgozását nézik meg. 

9–10. ÉVFOLYAM 

 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, 

bonyolultabb tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, 

vázlatot írni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint 

árnyaltan, adekvátan kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a 

magyar nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, 

feltétele a gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, 

stilisztikai) ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen 

csak így tudják a tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  

 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő 

ismeretekkel ahhoz, hogy kérdéseket tudjanak megfogalmazni, az irodalmi szereplők, 

konfliktusok és saját élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon 

elvonatkoztató képességük, s igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját 

véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük 

felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és 

ismerethordozóval találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül 

egyre erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, 

gondolkodásukat segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 

(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen 

a képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az 

irodalomtörténeti ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az 

irodalomtudomány – korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az 

érettségi dolgozatban is elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő 

gyakorlati szöveget alkotni. 

 

A magyar nyelv és irodalom nem pusztán tantárgy a középiskolában, hanem kulcsszerepet tölt 

be a tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti 



önazonosságukat, fejleszti érzékenységüket. A tanulókat segíti abban, hogy a kommunikációs 

célnak megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben 

beilleszkedjenek környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket. 

  

Magyar nyelvből a 10. évfolyamon év végén a tanulók anyanyelvi ismereteinek felmérése 

ajánlott. 

A 9–10. ÉVFOLYAM TANANYAGTARTALMA: 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG 

 

I. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális 

kommunikáció 

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói A formális és informális beszédhelyzetekben 

való viselkedés 

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a 

kapcsolattartás formái 

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és 

kultúrkörök 

A médiafüggőség, a virtuális valóság 

veszélyei 

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium; 

adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és 

funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra 

és a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, 

szövegtípusai, az új digitális nyelv 

 

II. A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a 

magyar és az idegen nyelvek 

A nyelv mint jelrendszer A jelnyelvek (pl.: a siketek jelelése) 

Fonémák más nyelvekben. A magyar 

fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek 

fonémáival 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 



A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, 

jel, rag) 

A hangok hangulata, hangszimbolika 

A tőtípusok, illetve a toldalékok 

meghatározása, grammatikai funkcióik 

Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása 

A szófajváltás, a többszófajúság 

Rendszermondat, szövegmondat 

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 

alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási 

szempontjai 

Az egyszerű mondat: 

az alany, az állítmány, a tárgy, a határozók, a 

jelzők 

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

III. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; 

szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 

beszédhelyzet 

Szövegszemantika 

A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem 

szövegszerű elemek  (kép, ábra, táblázat, 

tipográfia) kapcsolata 

Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét 

költészet 

Intertextualitás: a szövegek transzformációi 

(pl. mém) 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok 

és nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, 

szövegfajták  

Az esszé 



A munka világához tartozó szövegek (a 

hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs 

levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek 

szerepe a szöveg értelmezésében 

IV. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, 

alakzatok  

A stílus fogalma és hírértéke Mindennapi stilisztikánk: társadalmi 

elvárások és megnyilatkozásaink stílusa 

Stílusparódia 

Korstílusok, stílusirányzatok 

Az íráskép stilisztikai hatásai  

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása 

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, 

jelképrendszerek 

 

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, 

hivatalos, szónoki és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, 

patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, 

nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő 

szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen 

nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, 

összetett szóképek /összetett költői kép, 

allegória, szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, 

kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben 

 

A témakörök áttekintő táblázata a 9. évfolyamon:  

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

MAGYAR NYELV  

I. A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a 

nyelvi elemzés, a magyar és az idegen nyelvek 

48 



  

II. Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, 

zavarai; digitális kommunikáció 

24 

Összes óraszám a 9. évfolyamon: 72 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata a 10. évfolyamon:  

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

MAGYAR NYELV  

I. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 

szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, 

szövegalkotás 

28 

 

II. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, 

stíluseszközök, szóképek, alakzatok 

 

44 

 

Összes óraszám a 10. évfolyamon: 72 



Oldal 94 / 
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Magyar nyelv 

TÉMAKÖR: Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális kommunikáció 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció jellemzőinek tudatosítása, hatékony alkalmazásának fejlesztése 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek alkalmazása 

 A hallás utáni és a szóbeli szövegértési készség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben  

 Az önálló véleményalkotás, az önreflexió fejlesztése 

 A kommunikáció tényezői 

 A kommunikációs célok és funkciók 

 A kommunikáció jelei 

 A digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályai 

 A hivatalos élet színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, 

beadvány, nyilatkozat, meghatalmazás, egyszerű szerződés 

 

FOGALMAK 

kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, kapcsolat, kontextus, a 

világról való tudás);  kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai finkció, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, 

testtartás, térköz, emblémák);  digitális kommunikáció jellemzői, szövegtípusai, a hivatalos élet 

színtereinek szövegtípusai: levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, beadvány, nyilatkozat, 

meghatalmazás, egyszerű szerződés, önéletrajz stb. 

 

TÉMAKÖR: A nyelvi rendszer,  a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi elemzés, a magyar és az 

idegen nyelvek 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak tudatosítása 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 Nyomtatott és digitális helyesírási segédletek használatának gyakorlása 

 Kreatív nyelvi fejlesztés 

 A nyelvi szintek, a nyelv alkotóelemei 

 A szavak és osztályozásuk 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepe a kommunikációban 

 A szószerkezetek  

 A mondatrészek 

 A mondatok csoportosítása 



Oldal 95 / 
7 

 

 Szórend és jelentés  

 Nyelvi játékok, kreatív feladatok digitális programok használatával is 

FOGALMAK 

nyelvi szintek; a szó alkotóelemei (hang, fonéma, morféma); a szavak osztályozása, osztályozási 

szempontjai; szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma; mondatrészek: alany, 

állítmány, tárgy, határozó, jelző; vonzatok; mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; 

egyszerű mondat, összetett mondat; szórend és jelentés összefüggései 

TÉMAKÖR: A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció; szövegfajták; 

szövegértés, szövegalkotás 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szövegről való tudás és gyakorlati alkalmazásának fejlesztése 

 A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a gyakorlatban 

 A szövegelemző képességek fejlesztése 

 A szöveg fogalma, jellemzői 

 A szöveg főbb megjelenési formái, típusai, műfajai, korának és összetettségének jellemzői 

 A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek 

 A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje 

 Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői 

 Szövegek összefüggése, értelemhálózata; intertextualitás 

 A szóbeli és az írásbeli szövegértés és szövegalkotás fejlesztése 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 Helyesírási szótárak használatának tudatosítása 

 A szövegolvasási típusok és szövegértési stratégiák 

 Szövegtípusok: digitális és hagyományos, folyamatos és nem folyamatos 

 Összefüggő szóbeli szöveg: felelet, kiselőadás, hozzászólás, felszólalás 

 A  magánélet színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb. 

 Az esszé 

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 visszautalás, deixis, 

egyeztetés); intertextualitás, összefüggő szóbeli szövegek: előadás, megbeszélés, vita; a magánélet 

színtereinek szövegtípusai: levél, köszöntő stb.; esszé 

 

TÉMAKÖR: Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A stílus szerepének tudatosítása 
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 A stiláris különbségek felfedeztetése 

 Az alakzatok és a szóképek hatásának, szerepének vizsgálata szövegelemzéskor 

 A stílus, a stilisztika, a stílustípusok 

 A stílusérték 

 A stílushatás 

 Stílusgyakorlatok 

 A hangalak és jelentés viszonyának felismertetése 

 Értelmezési gyakorlatok különböző beszédhelyzetekben 

 A mondat- és szövegjelentést meghatározó tényezők felismertetése, tudatosítása 

 A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása közötti összefüggés tudatosítása 

 A mindennapi kommunikáció gyakori metaforikus kifejezéseinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése 

 Szótárhasználat fejlesztése 

 A jel és a nyelvi jel fogalma, összetevői 

 A jel és a jelentés összefüggése, jelentéselemek 

 A hangalak és a jelentés viszonya, jelentésmező 

 Motivált és motiválatlan jelentés  

 A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző típusai, használatuk 

 A mondat- és szövegjelentés 

FOGALMAK 

stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.); stílusérték (alkalmi és 

állandó); stílusréteg (társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi); 

stílushatás; néhány gyakoribb szókép és alakzat köznyelvi és irodalmi példákban, 

jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály; denotatív, konnotatív jelentés; 

metaforikus jelentés; motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó; egyjelentésű, 

többjelentésű szó, azonos alakú szó, rokon értelmű szó, hasonló alakú szópár, ellentétes jelentés 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK  9-12. ÉVFOLYAM 

A pedagógia történetében nagyon sokféle tanulási és oktatási stratégia létezik. Az oktatás 

meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár személyisége, 

szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, az általa tanított 

gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-pedagógiai 

elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen tanulásszervezési 

módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. Gondolkodni 

és beszélni tanít (Babits, 1908.). A tanár irányít: tanulási folyamatokat, differenciálást, 

tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi művekkel való folyamatos párbeszéd 

révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A tanár nevel és fejleszt: 

kompetenciákat, személyiséget. A tanár segít: segíti a diákokat a kognitív struktúrák 

kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló értelmezések létrehozásában. 

Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, együttműködésen alapuló 
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munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat abban, hogy felismerjék: az 

irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó jelentését, a jelentések 

megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

Tanítási-tanulási stratégiák 

Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia uralja a magyar nyelv 

és irodalom tanítását. Ez az összetett tanárszerep indokolja, hogy ne egy kitüntetett stratégia 

uralja a magyar nyelv és irodalom tanítását. A tanár a tananyag típusához, illetve az általa 

tanított diákközösséghez, iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva 

választhat több oktatási stratégia közül.  A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási 

stratégiákat javasolt bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai 

irányzatok, stb. A tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív 

munkaformák alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is 

motiválók legyenek. 

A képzés 3. szakaszának 1-2. évében (9-10. évfolyam)  a javasolt tanulásszervezési módok: 

a kooperatív tanulási-tanítási technikák alkalmazása, az önálló munkavégzés és tanulás 

kialakítása, a gamifikáció. Javasolt az összetett gondolkodás kialakítása tanári kalauzzal. 

A képzés 3. szakaszának 3-4. évében az önálló, illetve a kooperatív csoportokban kialakított 

munkavégzés kiemelt jelentőségű az érettségi, illetve a továbbtanulás szempontjából. 

Ajánlott a  hagyományos és digitális technikák bekapcsolása a tananyag-feldolgozásba, az 

összetett gondolkodási műveletek fejlesztése (absztrakció, elemzés, analógia alapján 

gondolkodási műveletek felismerése, új gondolkodási műveletek elsajátítása, kognitív 

struktúrák felismerése és megalkotása, stb.).  

Tanulásszervezési módok 

Javasolt a reflektív és interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív 

csoportmunkák, projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.). 

 Továbbra is javasolt: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve a digitális 

játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában.  

A tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a 

digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy 

órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az 

egész tanítási folyamatot. 

Fontos szerepe van az osztálytermen kívüli tanulásnak (színház- és múzeumlátogatás, 

könyvheti események, stb.), egyes tanulási-tanítási munkaszakaszban a jelenségalapú 

oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasolt az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a játékosítás, 

a szerepjátékok, házi feladatok. Az irodalmi művek és a filmek összekapcsolása, az irodalmi 

alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. Esszéírás, 

gondolattérképek, fürtábrák készítése a műelemzések előkészítéseként, kreatív írás, 

konstruktív vita (disputa). Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási 
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gyakorlatok. Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (pl.: 

Szimbólumtár, Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára). A digitális oktatási 

módszereknek ebben a képzési szakaszban kiemelt jelentősége van ) pl.: digitális újság, 

magazinok, ppt-k, prezik, blogok készítése, meghívott előadók meghallgatása) 

Munkaformák 

A munkaformák közül a frontális osztálymunka használata mellett elsősorban a páros munka, 

a csoportmunka, az egyénre szabott (individualizált) munkaforma és a differenciált tananyag-

feldolgozás javasolt. 

 

HELYI TANTERV 

A MAGYAR NYELV TANTÁRGY 

TANÍTÁSÁHOZ 

 

 

 

11-12. évfolyam 

 

 

 

 

 

Készült 

Az EMMI 50/2012. (XII. 21.) A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről szóló rendelet és ennek módosítására vonatkozó 
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Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 5/2020. 

(I.31.) Kormányrendelet alapján 

 

 

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZI EGYETEM 

EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

 

2020 

 

9–12. ÉVFOLYAM 

 

Az anyanyelv már nevében is a legszorosabb összetartozást fejezi ki az azonos nyelvet beszélő 

emberek között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói 

hagyományt, kultúrát teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert a 

„… nemzeti hagyomány s nemzeti poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey Ferenc). 

Egy nemzet megmaradásának alapja, de fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a kultúrája, az 

anyanyelve.  

A magyar nyelv és irodalom tantárgynak ezért van kitüntetett szerepe: gondolkodni tanít, 

ismereteket ad át, szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei 

többnyire irodalmi alkotások, amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, 

tanítása személyiséget formál, fejleszti a szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi érzékenységet. 

Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik legfontosabb eszköze.  
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Kultúránk, benne irodalmunk magyarul született meg, és ezen a nyelven formálódik tovább. A 

magyar irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, kultúránk 

közös. Kulturális értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom tantárgy  is a 

Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli.  

 

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű cél- 

és feladatrendszere van: 

 cél, hogy a diákok megértsék a nemzet, a szűkebb közösség és az egyes ember kapcsolatát. 

Megismerjék kultúrájukat, annak gondolati, erkölcsi tartalmait, esztétikai értékeit. Ennek 

révén szellemileg és érzelmileg is kötődjenek ahhoz. Ismerjék és értsék múltjukat, jelenüket, 

benne önmagukat.  

 A tanulók felkészítése arra, hogy ennek a kulturális hagyománynak értői és később formálói 

legyenek.  

 A tanulók megértsék a gondolkodás, a viselkedés és a nyelvhasználat összefüggéseit,  

ennek feltétele a biztos szövegértés és szövegalkotás képességének fejlesztése. Az, hogy a 

diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően tudják 

kifejezni magukat.  

 Ismerjék nyelvünk szerkezetét, grammatikáját, a nyelvhelyességi szabályokat, a stilisztikai 

árnyalatokat, hiszen csak ezek ismeretében tudják megítélni saját és a többi ember nyelvi 

teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs helyzetet, 

szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 

 Cél, hogy a nyelvi megnyilatkozások jelentésszintjeit és -árnyalatait a képzési szakasz végén 

megértsék, mert így veszik észre a manipulációt vagy értik meg  az összetett üzeneteket. 

 A tanulók tudják elhelyezni anyanyelvüket a világ többi nyelve között, ismerjék nyelvük 

történelmi fejlődését. Értsék, hogy a nyelv a jelenben is folyamatosan változik, s ezért a 

változásért felelősséggel tartoznak.  

 Alakuljon ki nyelvhasználati igényességük. Legyen elemi elvárás számukra – önmaguktól 

és másoktól is – a pontos és a magyar nyelvhelyességi szabályokat betartó szövegalkotás, a 

magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd és a 

gondolkodás feltételezik egymást, szorosan összefüggnek, ismerjék fel, hogy a nyelv 

szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

 Fontos cél a digitális kompetencia fejlesztése is, az IKT-eszközök tudatos és kreatív 

alkalmazása.  

 A digitális világ bővülésével a diákokra hatalmas információ-mennyiség zúdul. Meg kell 

tanulniuk kiválasztani a fontos, értékes adatokat és ismereteket, azt is, hogy ezen adatokat 

és információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. A 

képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. Fontos, 

hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként is lássák. A 

képzési szakasz második felében a szerzői portrék és  látásmódok is helyet kapnak. Mindkét 

képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző értelmezése. Ez fejleszti a 

gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. Az önálló elemzési készség 

fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az anyanyelvi kompetenciát is. 
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 Cél, hogy a tanulók rendelkezzenek az irodalmi művek értelmezéséhez szükséges elemzési 

stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló értelmezés 

kialakítására. 

 Vegyék észre a különböző korok szerzői, művei között kialakuló párbeszédet, az irodalom 

vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

 A XXI. század emberei már élethosszig tanulnak, ezért a diákoknak meg kell őrizni 

kíváncsiságukat, meg kell tanulniuk középiskolás módon tanulni. Ennek feltétele, hogy 

olvasó emberekké neveljük őket, akik többféle olvasási és értelmezési technikákkal 

rendelkeznek, az általuk olvasott szövegeket képesek mérlegelve végiggondolni. Össze 

tudják kapcsolni a már meglévő ismereteiket az olvasott, hallott vagy a digitális szövegek 

tartalmával, képesek meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

 Alakuljon ki a diákokban az önfejlesztés igénye. Ennek alapja az önvizsgálaton alapuló 

magatartás és gondolkodás fejlesztése. Az irodalmi szövegek sokfélesége biztosítja, hogy 

olyan esztétikai, morális, lélektani, társadalmi kérdésekkel szembesüljenek a tanulók, 

amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

 

A magyar nyelv és az irodalom tantárgy fejlesztési céljai jórészt összehangolhatók: az 

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá 

nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás; anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; 

irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. Minden 

nyelvtanóra kiemelt feladata a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

 

A magyar nyelv és irodalom más tantárgyakhoz, műveltségterületekhez is kötődik.  A tantárgyi 

koncentráció kialakítása a tantárgyi struktúra egyik fontos elve. Bizonyos irodalmi témakörök 

feldolgozásához ajánljuk a művek filmes vagy színházi adaptációjának beépítését az órai munkába 

vagy a házi feladatba. 

 

A magyar nyelv és irodalom tanításának nemcsak a műveltségátadás, a kompetenciafejlesztés, 

hanem az érzelmi nevelés is a célja. A diákok érzelmi fejlődése az alapja későbbi személyes 

boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált 

viselkedésüknek. 

A képzési szakasz feladata, hogy a tanulókat felkészítse az érettségire, tegye lehetővé – megfelelő 

ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres továbbtanulást, a 

társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel rendelkező, 

kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

 

  

Az órakeret minimum 80%-át a törzsanyagra kell fordítani. Az órakeret 20%-át a szaktanár 

választása alapján a tananyagok mélyebb, sokszínűbb tanítására, ismétlésre, gyakorlásra vagy a 

tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó meghívása), 
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kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. A választást segítő 

javaslatok a részletesen szabályozott kötelező törzsanyag mellett találhatók.   

A magyar nyelv és irodalom tantárgy kötelező törzsanyagában csak lezárt, biztosan értékelhető 

életművek szerepelnek. Ezen felül, a választható órakeret terhére a tanár szabadon beilleszthet 

kortárs alkotókat, műveket a tananyagba.  

Ha a szaktanár úgy ítéli meg, hogy az órakeret 100%-át a törzsanyag tanítására kell fordítania, 

lemondhat a választás lehetőségéről.  

 

 

A törzsanyag órai feldolgozása kötelező.  

 

A Nat alapján álló törzsanyag és az azt kiegészítő tartalmak, választható, ajánlott témák, művek 

VII. A törzsanyag 

A témakörökben megadott művek a Nat-ban megfogalmazott tanulási eredmények elérését 

biztosítják. 

VIII. A törzsanyaghoz kapcsolódó, kiegészítő tartalmak 

A törzsanyagon felüli ajánlott témák, művek elősegítik a pedagógus választását a helyi 

sajátosságoknak, az osztály érdeklődésének megfelelően. 

 

A törzsanyagot jelentő témákra, művekre, tevékenységekre szánt órák nem vonhatók össze a 

szabadon választott témák, művek értelmezésére szánt órákkal. Az ajánlott, illetve választott 

témákra szánt órakeretet a pedagógus akkor használhatja fel, ha a törzsanyagot már feldolgozta a 

diákokkal. 

A szövegek kiválasztásakor is ez a két elv érvényesül a magyar nyelv és az irodalom tanításában is: 

a törzsanyag témái és művei, a hozzájuk kapcsolódó választható témák, művek, illetve a szabadon 

választható témák, művek. 

Az irodalom és média (film, tévéjáték, színház) kapcsolata azt jelenti, hogy a szaktanár döntése 

alapján – a kötelező olvasmányok kivételével – vagy a művet olvastatja el a diákokkal, vagy annak 

feldolgozását nézik meg. 

                                                             11-12. évfolyam  

 

A 11-12. évfolyam a közoktatás utolsó szakasza. Ez a képzési szakasz a nevelési és oktatási célokat 

tekintve a legösszetettebb: nemcsak új ismereteket kell átadni, hanem a meglévő ismeretek 

gyakorlati felhasználását is, emellett bővíteni és fejleszteni kell a tanulók kompetenciáit. Kiemelt 

feladat a szövegértés és a szövegalkotás tanítása. Ennek a képzési szakasznak a végén a tanulók 
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érettségi vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és képességeik birtokában önállóan fel 

tudjanak készülni a közép- és az emelt szintű érettségire. A 11-12. évfolyamon elvárható, hogy a 

tanulók képesek legyenek projekt- vagy kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan 

használják a hagyományos, papíralapú, illetve a világhálón található és egyéb digitális 

adatbázisokat. Felismerjék az adott kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan 

válaszoljanak. Képesek legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a 

jelentéseket értelmezni, gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott 

kommunikációs helyzetnek megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy 

cáfolatokkal igazolni nézeteiket, véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges 

szövegalkotás alapvető követelményeit (műfajok, stílus, retorikai építkezés).  

A tanulmányaik során szerzett ismereteik és készségeik révén ismerjék a magyar irodalomtörténet 

korszakait, képesek legyenek azokat az európai és világirodalmi folyamatokkal összekapcsolni. 

Lássák meg a magyar irodalom nagy filozófiai, társadalmi, esztétikai kérdésfelvetéseit, az egyes 

művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre. Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi 

alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar irodalom jellegzetes motívumait, s ezek 

jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak képessé az absztrakt gondolkodásra, a 

differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja  „A 

XX. századi történelem az irodalomban” című anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a 

tanulók megismerjék a XX. századi magyar, illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén 

szembesüljenek történelmi, erkölcsi kérdésekkel. 

Ez az utolsó nevelési-oktatási szakasz, melyben lehetőség nyílik az erkölcsi és érzelmi nevelésre. A 

XIX-XX. századi irodalmi művek két nagy témája a nemzeti, illetve a személyes identitáskeresés. 

A művek kaleidoszkópszerű sokszínűsége lehetőséget teremt arra, hogy a Kárpát-medencei 

irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes erkölcsi dilemmákkal 

találkozzanak a tanulók. Ezekre a dilemmákra reagálva fejlődjék erkölcsi érzékenységük, érzelmi 

intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában, szociális kompetenciáik 

fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók segítségére van.  

Ennek a képzési szakasznak a feladata – a műveltségátadás, a kompetencia és érzelemfejlesztés 

mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a 

továbbtanulásra. 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

 a retorikai ismeretek bővítése. Ismerjék meg a diákok a retorika fogalmát, történetének nagy 

állomásait, az érvek, illetve a cáfolatok típusait, helyes alkalmazásukat. Ezek birtokában 

képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a műfaji és a 

stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg esetében – a 

helyesírási szabályoknak.  

 Ismerjék meg a magyar nyelv földrajzi és társadalmi tagozódását. A Kárpát-medence tíz 

nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, mondatszerkesztési) 

sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok tipikus 

szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 
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 Ismerjék a nyelvvizsgálati módszereket, a világ nagy nyelvcsaládjait. Tanulják meg a 

magyar nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló 

bizonyítékokat. Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban 

keletkezett kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket. 

 Bővüljön stilisztikai tudásuk: ismerjék fel a szóképeket, alakzatokat. Képesek legyenek a 

tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus 

szövegépítést, a magyar nyelv archaikusabb elemeit, pl.: szólásokat, közmondásokat, 

szállóigéket. 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és -

történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket 

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű 

értelmezésére, elemzésére vagy két mű – megadott szempontok alapján történő – 

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 

 Cél, hogy a  képzés ezen szakaszában a különböző művészeti ágak közös témáit, 

motívumkincsét, kérdésfelvetéseit is megértsék. Tudatosítsák, hogy egy-egy irodalmi 

alkotás adaptációja önálló művészeti alkotás. Az eredeti mű és az adaptáció összevetésével 

mindkét művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést érzékelni. 

 A XIX-XX. századi irodalom rendkívüli gazdagságából ismerjenek meg a diákok átfogó 

életműveket, több műnemben alkotó szerzőkről portrékat, illetve egy-egy – döntően egy 

műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet kapjanak. 

Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már lezárt életművel 

bíró alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.  

A 11-12. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

 

Magyar Nyelv 

TÖRZSANYAG 

 (óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

I. Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

A retorika és kommunikáció, a retorika 

fogalma 

Retorika az ókorban 

Retorika a középkorban 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki 

beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása 

A szójáték és a retorika 

 

Digitális eszközök, grafikus szerkesztők 

használata a retorikai szövegek alkotásában. 

A retorikai szövegek felépítése és 

elkészítésének lépései  

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, 

törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és 

jellemzőik 

Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok 

Az érvelés módszere 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 
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A kulturált vita szabályai  Az előadás szemléltetésének módjai 

(bemutatás, prezentáció). 

 

 

A befolyásolás módszerei 

II. Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás 

során 

 A pragmatika mint a nyelvre irányuló 

funkcionális nézőpont 

Kommunikáció és pragmatika 

 
A társalgás udvariassági formái 

A beszédaktus 

Az együttműködési elv (mennyiségi, 

minőségi, viszony, mód) 

III. Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó 

rendszer 

A nyelv szerepe a világról formált 

tudásunkban, gondolkodásunk alakításában 

 

A nyelv szerepe a memória alakításában 

A nyelv és gondolkodás, a nyelv és 

megismerés 

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok  

IV.  Szótárhasználat 

V.  Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, nyelvemlékek  

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei A 19. század versengő elméletei, az utóbbi 

évtizedek törekvései a származási modellek 

felülvizsgálatára („család” és „fa” metaforák 

kritikája, újabb régészeti és genetikai adatok, 

stb.) 

A nyelvhasonlítás korszerű formái 

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban 

A magyar nyelvtörténet korszakai 

Nyelvemlékek 

A szókészlet változása a magyar nyelv 

történetében 

Nyelvújítás 

VI. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma  
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Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi 

változatok, a csoportnyelvek és 

rétegnyelvek 

 

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma 

eltérései  

 
Anyanyelvünk rétegződése II.- A 

nyelvjárások és a nyelvi norma 

Nyelvünk helyzete a határon túl 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés 

VII. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 

A 11–12. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgyak alapóraszáma: 256 óra 

A 11. évfolyamon: magyar nyelv 1 óra, irodalom 4 óra. 

A 12. évfolyamon: magyar nyelv 1 óra, irodalom 4 óra. 

A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli 

és szóbeli szövegértés a szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA 11. ÉVFOLYAMON: 

 

TÉMAKÖR NEVE 

MAGYAR NYELV 

JAVASOLT 

ÓRASZÁM 

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés  

12 

 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, 

beszédaktus, együttműködési elv 

 

10 

 

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, 

nyelvtípusok 

 

12 
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Szótárhasználat  

2 

 

                                                               

Összes óraszám 11. évfolyamon: 

 

36 

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA 12. ÉVFOLYAMON: 

 

TÉMAKÖR NEVE 

MAGYAR NYELV 

JAVASOLT 

ÓRASZÁM 

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, 

nyelvemlékek 

 

11 

 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi 

norma 

 

11 

 

Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés  

9 

 

 

Összes óraszám 12. évfolyamon: 

 

31 
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MAGYAR NYELV 

 

11. évfolyam: 

TÉMAKÖR: Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A retorika alapfogalmainak megismertetése, azok alkalmazása a tanulók életével, 

mindennapjaival összefüggő nyilvános megszólalásokban 

 A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a megismertetése 

 Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási 

képességek fejlesztése 

 A szónok tulajdonságai, feladatai 

 A szónoki beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig 

 Az érv, érvelés, cáfolat megértése 

 Az érvelési hibák felfedeztetése 

 A hatásos előadásmód eszközeinek tanítása, gyakoroltatása 

 Érvelési gyakorlatok: kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása 

FOGALMAK 

retorika, szónoklat, a szónok feladata, a meggyőzés eszközei: érv és cáfolat; hagyományos és 

mai beszédfajták; a szónoklat részei, szerkezete, felépítése 

TÉMAKÖR: Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, együttműködési 

elv 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

 A nyelv működésének, a nyelvhasználat megfigyelése különböző kontextusokban, eltérő célok 

elérésére nyelvi eszközökkel 

 A kulturált nyelvi magatartás fejlesztése 

FOGALMAK 

megnyilatkozás, társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás; beszédaktus (lokúció, illokúció, 

perlokúció); deixis; együttműködési elv 
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TÉMAKÖR: Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 a nyelv mint jelrendszernek, az emberi nyelv egyediségének megértése; a nyelv mint változó 

rendszer; a nyelv szerepe a világról formált tudásunkban 

 a kommunikáció kódok vizsgálata, a korlátozott és a kidolgozott kód; gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 

 a nyelv és gondolkodás viszonya nyelvfilozófiai lehetőségeinek megismerése 

  a nyelv és a megismerés viszonyának tanulmányozása: az emberiség információs 

forradalmai; a nyelv és a kultúra viszonya 

 nyelvcsaládok, nyelvtípusok tanulmányozása 

FOGALMAK 

Jel, nyelvi jel, jelrendszer, nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló), nyelvcsalád, kódok, korlátozott 

és kidolgozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv 

 

TÉMAKÖR: Szótárhasználat 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

- a fontosabb egynyelvű papír alapú és digitális szótárfajták megismerése, tanulmányozása: 

értelmező szótár, történeti-etimológiai szótár, szinonimaszótár, helyesírási szótár, 

szlengszótár, nyelvművelő kéziszótár, Magyar Történeti Szövegtár, írói szótárak, tájszótár 

FOGALMAK 

értelmező szótár, etimológiai szótár, szinonimaszótár, rétegnyelvi szótár, írói szótár 

12. évfolyam: 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet- a nyelv változása, nyelvrokonság, nyelvemlékek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése 

 A magyar nyelv rokonságának megismerése 

 Az összehasonlító nyelvszemlélet fejlesztése: nyelvünk helye a világban 

 Az interdiszciplináris tudatosság fejlesztése a nyelvtörténeti, irodalom- és művelődéstörténeti 

párhuzamosságok és összefüggések felfedeztetésével 
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 Változás és állandóság nyelvi egyensúlyának megértése  

 Nyelvrokonság és nyelvcsaládok vizsgálata 

 A nyelvrokonság bizonyítékainak tudományos módszereinek tisztázása 

 A magyar nyelv eredetének, az erről szóló tudományos hipotéziseknek megismerése 

 A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái 

 A nyelvtörténeti kutatások forrásainak vizsgálata: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek 

 A magyar nyelv történetének főbb korszakai, és néhány fontos nyelvemlékünk (A tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom 

 A nyelvújításnak, illetve hatásának tanulmányozása 

FOGALMAK 

nyelvrokonság, nyelvcsalád; uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság; ősmagyar, ómagyar, 

középmagyar kor, újmagyar kor, újabb magyar kor; nyelvemlék; ősi szó, belső keletkezésű szó, 

jövevény- és idegen szó; nyelvújítás, ortológus, neológus; szinkrón és diakrón nyelvszemlélet 

 

TÉMAKÖR: A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma, nyelvünk helyzete 

a határon túl  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra   

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia tudatosítása 

  A nyelvjárások nyelvhasználati sajátosságainak megismertetése 

 A nyelvi tervezés elveinek és feladatainak megismertetése 

 A nyelv társadalmi tagozódásának vizsgálata 

FOGALMAK 

nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés, nyelvtörvény, nyelvi norma; nyelvváltozatok; 

vízszintes és függőleges tagolódás; nyelvjárások, regionális köznyelv, tájszó; csoportnyelv, 

szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv; szleng, argó; kettősnyelvűség, kétnyelvűség, kevert nyelvűség; 

nemzetiségi nyelvek 

 

TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A rendszerező képesség fejlesztése 

 Az önálló tanulás fejlesztése: az érettségi témaköreinek és a követelményeknek megfelelő 

tételvázlatok összeállítása 

 A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési és szövegalkotási ismeretek rendszerezése 
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FOGALMAK 

Az eddig tanult fogalmak rendszerező ismétlése 

 

2. Élő idegen nyelv Angol nyelv  
 

9–13. évfolyam technikum  

 

Célok és feladatok 

 

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

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt 

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

munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

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

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

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

tudja fejezni. 

A 9-13. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és 

a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig 

megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még 

mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  
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Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban 

tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 

nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak 

esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának 

szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó 

tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy 

az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, 

hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és 

tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra 

vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy 

csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 

lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális 

felületeken és eszközök használatával. Az IKT eszközök tanórai használata megalapozza az otthoni 

és tanórán kívüli digitális eszközök alkalmazását. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, 

felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák 

hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást 

lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és 

tudásmegosztási lehetőségeit. A nyelvi, logikai és problémamegoldó kompetencia későbbi pozitív 

hatása más tantárgyak esetén megmutatkozik. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- 

és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más 
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nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. Az online 

kapcsolattartás lehetséges formái: KRÉTA, e-mail, közösségi oldalak… 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása 

során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti 

eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, 

toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A 

korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó 

tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi 

célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása 

közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, 

problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

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

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

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven 

is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy 

a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai 

élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában 

van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű 

filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 
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kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A 

nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és 

igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes 

arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót 

folytasson és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán 

kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy 

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

csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes 

saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

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

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító 

tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót 

abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma 

erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási 

szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. 

Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

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

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

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

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

lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése 

egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a 

szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs 

céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, 

melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A 

nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi 
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eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint 

figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

 

 

Értékelési rendszer 

 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

 

Értékelési szempontok 

 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

Kimeneti szint a 9-13. évfolyamra vonatkozóan 

 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 13. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a 

kimeneti elvárás.  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási 

forrásokat használ.  
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A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a tanuló: 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

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

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

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

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

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

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

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

eszközök segítségével; 

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

vagy hallott szövegeket; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

 

 

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

meg.  

 

Intézményünk kimeneti szintjei 

 

 9. évfolyam 10. évfolyam 11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam  

13. 

évfolyam 

Angol nyelv A2 B1 B1+ B2 B2 

 

Óraterv 

 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali 

rovatba pedig az intézmény által jóváhagyott kötelező óraszámot jegyeztük be. 
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Évfolyam 9. A 10. A 11. A 12. A 13.A 

Heti 

óraszám 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

Tanítási hetek 

száma 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 

 

31 

Éves 

óraszám 

 

144 

 

144 

 

108 

 

108 

 

186 

 

 

9–10. évfolyam 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek 

kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és 

szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az 

idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, 

az ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 

vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy 

a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított 

nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához 

igazodó valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár 
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támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat helyükön 

kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni 

érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül 

szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban 

tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A gondosan 

kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló 

szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és 

tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a 

tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A már ismert témakörök is 

bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom 

témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint 

a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a 

kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A 

hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának 

javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9-10. évfolyamokra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

 

A 9. évfolyamon az angol, mint idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra 

/heti 4 óra 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce 

Mr Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 
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— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

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

Is it clear? Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look 

forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why 

don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that 

the weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

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

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple 

(I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was 

listening to her. Were they crying?)  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) modalitás: ’can’, 

’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 

’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, 

’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like 

you);  

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 

mum would always tell us stories.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható 

főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, 

’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

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

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); 

leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, 

upstairs, downstairs, abroad) 

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

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  
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It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, 

yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? 

For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before 

yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 . 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 35 

Environment and nature 10 

School and education 7 

Holidays, travelling, tourism 7 

Public matters, entertainment 15 

English and language learning 15 

Intercultural topics 7 

Cross-curricular topics and activities 10 

Current topics 11 

Science and technology, Communication 7 

Gaining and sharing knowledge 20 
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Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 144 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: a család, 

lakóhelyem, barátok 

Etika: a család, barátság 

Matematika: halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: a közéletet 

foglalkoztató leggyakoribb témák, a közélet 

színterei, tájékoztató jellegű olvasmányok, 

közművelődés 

Etika: etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: múzeumok, tárlatok 

Iskolai témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: az iskola, iskolai 

szabályok, iskolai nyelvi helyzetek 

Etika: osztálytársak és barátság 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: nemzeti értékeink 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: nemzeti értékeink 

Földrajz: Magyarország nagytájai 

Közélet, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: közművelődés. 

hobbik 

Etika: etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: anyanyelvünk 

jellemzői, nyelvi szituációk társas helyzetekben, 

a konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: a család, 

lakóhelyem, barátok 
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Etika: a család, barátság 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a család, baráti kapcsolatok 

közös pontok Magyarország és a célnyelvi 

országok történelmében 

Földrajz: célnyelvi országok megismerése 

 

Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: aktuális események 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: aktuális események értelmezése 

Etika: hírek etikus kezelése 

Földrajz: az időjárás, éghajlatváltozás 

Tudomány és technika, kommunikáció Informatika: online oldalak használata 

Etika: a család, barátság 

Művészetek: híres német művészek 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

 TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, places to spend freetime 

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

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, 

positive-negative characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o Közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim - miért? 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— internetes kutató munka és csoportos projekt – családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

 TÉMAKÖR: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban.JAVASOLT 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 
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TÉMAKÖR: School and education 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

akár önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 

történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

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

studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use 

of language 

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

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

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

fejlesztő tevékenységek során 



Oldal 125 
/ 7 

 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

– Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

– Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

– Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 

– Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 

témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the 

world  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb 

célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 
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 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét 

röviden és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 

szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót 

folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, 

alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

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

life  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, 

computer games 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 
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— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 

megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló 

nyelvi és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

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

eszközök segítségével; 

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

vagy hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik 

a célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 
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 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 

kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

language learning strategies, languages, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

– nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

– internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

– Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

– ’Osztálykönyvtár’ 

– Íráskészség fejesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 
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 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

– Internetes kutatómunka 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

– Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

– Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 

o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
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o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

– Vitafórum 

kell-e a mindennapos testnevelés? 

fontos-e a zene és a tánc? 

kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

TÉMAKÖR: Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 

események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

– Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

– Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

– Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stilusa szerkezete 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

– Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o  „Én és a telefonom”  

– Vitafórum  

o az internet jövője 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o Prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

o  

A 10. évfolyamon az angol, mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 

óra /heti 4 óra 
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— Nyelvi funkciók az angol, mint idegen nyelvre 10. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

 

—  bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce 

Mr Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

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

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

Is it clear? Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look 

forward to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why 

don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that 

the weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. 

I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I 

open the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he 

is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It 

works with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 
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— Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a 

zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák):  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

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

Present Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting 

for a long time?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple 

(I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was 

listening to her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future Continuous 

(This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join 

you?) ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 

’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, 

’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like 

you); ’should have /might have’ (She should have done it sooner. He might have passed the 

exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 

mum would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható 

főnevek; megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, 

’enough’, ’too’, ’quite’ (It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

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

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb 

melléknevek fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); 

leírás (What’s it like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, 

upstairs, downstairs, abroad) 

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

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

It’s quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, 

yet. She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? 

For one month.); időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before 

yesterday, the day after tomorrow, the other day, during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 
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— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, 

anybody, nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

– az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

– az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

– az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society  35 

Environment and nature  10 

School and education  7 

Holidays, travelling, tourism  7 

Public matters, entertainment  15 

English and language learning  15 

Intercultural topics  7 

Cross-curricular topics and activities  10 

Current topics  11 

Science and technology, Communication  7 

Gaining and sharing knowledge  20 

Összes óraszám: 144 
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Kerettantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: a család, 

lakóhelyem, barátok 

Etika: a család, barátság 

Matematika: halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: a közéletet 

foglalkoztató leggyakoribb témák, a közélet 

színterei, tájékoztató jellegű olvasmányok, 

közművelődés 

Etika: etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: múzeumok, tárlatok 

Iskolai témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: az iskola, iskolai 

szabályok, iskolai nyelvi helyzetek 

Etika: osztálytársak és barátság 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: nemzeti értékeink 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: nemzeti értékeink 

Földrajz: Magyarország nagytájai 

Közélet, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: közművelődés. 

hobbik 

Etika: etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: anyanyelvünk 

jellemzői, nyelvi szituációk társas helyzetekben, 

a konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: a család, 

lakóhelyem, barátok 

Etika: a család, barátság 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a család, baráti kapcsolatok 
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közös pontok Magyarország és a célnyelvi 

országok történelmében 

Földrajz: célnyelvi országok megismerése 

 

Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái  

 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: aktuális események 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: aktuális események értelmezése 

Etika: hírek etikus kezelése 

Földrajz: az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: az időjárás 

megjelenítése 

Tudomány és technika, kommunikáció 

 

Informatika: online oldalak használata 

Etika: a család, barátság 

Művészetek: híres német művészek 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

TÉMAKÖR:  Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

 Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 35 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

  A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

and wider environment, places to spend freetime 

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

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, 

positive-negative characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

– szerepjáték: születésnap 

– családtagok bemutatása fényképekkel 

– olvasott szövegértés: szövegkiegészítés 

 

TÉMAKÖR:  Environment and nature  

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— rövid fogalmazás: 

 lakásom bemutatása  
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— internetes kutatás:  

 egy angol nagyváros bemutatása 

– a témához kapcsolódó keresztrejtvény készítése 

TÉMAKÖR: School and education 

  Iskolai témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó 

szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

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

studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use 

of language 

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

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

knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

fejlesztő tevékenységek során 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– kérdőív készítése  

  kedvenc tanórán kívüli tevékenységek  

– szerepjáték:  

 új osztálytárs érkezése 

 

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

 Utazás és nyaralás, turizmus 
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ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

  A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the 

world  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, 

brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka (ppt):  

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

– szerepjáték: 

 telefonos érdeklődés és szállásfoglálás a nyaralásra 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

 Közélet, szórakozás 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

  A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

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

life  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

events, ways of entertainment  
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, 

computer games 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– a tanulók szintjének megfelelő rövid terjedelmű fogalmazás:  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

– szerepjátékok 

 információk kérése (úticélok, látnivalók, közlekedési eszközök) 

 ismerkedés a német könnyűzenével (zenehallgatás) 

 

 

TÉMAKÖR: English and language learning  

 Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

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

language learning strategies, languages, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– nyelvtani, szókincsfejlesztő feladatlapok 

– internetes kutatás 

– online feladatok 
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– e-mailezés a tanulók korosztályának és nyelvi szintjének megfelelően 

 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

Interkulturális és országismereti témák 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: 

  karácsony Magyarországon és angol anyanyelvű országokban 

– játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy angol/amerikai specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

Tantárgyak kapcsolódási pontjának témái  

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból. 

– Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
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 egy híres angol/amerikai ember élete 

 

 

TÉMAKÖR: Current topics  

 Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 11 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a tanuló nyelvi szintjének 

megfelelően.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka (ppt):  

 aktuális hírek, események keresése és rövid ismertetése 

– beszélgetés aktuális kérdésekről előre megadott szöveg alapján a nyelvi szintnek 

megfelelően 

– hallásértés fejlesztése 

 

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication– Tudomány és technika, 

kommunikáció 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

 FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

  A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects 

used by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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– egyéni projekt:  

 a jogosítvány megszerzése 

– internetes kutatómunka: 

 híres találmányok 

 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

 Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése. 

– Információ megosztása angol nyelven a tanulók szintjének megfelelően. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− poszter készítése szabadon választott téma alapján 

− online feladat 

− e-mailezés célnyelven 

− szövegértés kérdés-válasz 

 

11–13. évfolyam 

 

A 11. évfolyamra már B1 szintű nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből a tanuló, és célja az, 

hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már rendelkezik bizonyos 

szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, 

kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, ember 

és társadalom, a többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása 

jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a tanulónak képessé kell 

válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását 

személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 szintet. 
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A 11. évfolyamon az angol, mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 

óra /heti 3 óra 

Nyelvi funkciók az angol, mint idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák):  

– álláspont, vélemény kifejezése (in my view…)  

– javaslat (I was wondering if you’d like to…) 

– konklúzió levonása (the point I’m trying…) 

– reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about…) 

érdeklődés kifejezése (Could you please tell me when the next train leaves?) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák):  

 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. I’ll 

have finished cooking by then.)  

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 

really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

– az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 

– létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

– életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

A témakörök áttekintő táblázata 
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Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  10 

Environment and nature  8 

Holidays, travelling, tourism  8 

Public matters, entertainment  8 

English and language learning 8 

 Intercultural topics  8 

Cross-curricular topics and activities  8 

Current topics  8 

Science and technology, Communication  6 

People and society  8 

Financial matters  5 

Carreer and employment  5 

Gaining and sharing knowledge  9 

Final exam preparation  9 

Összes óraszám: 108 

 

 

Kerettantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Matematika: 
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tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Biológia: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 

növények és gyümölcsök 

Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Osztályfőnöki: 

 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Osztályfőnöki: 

osztálytársak és barátság 

Történelem: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Közélet és szórakozás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Biológia: 

egészségvédelem 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a melléknév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 
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Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Tudomány és technika, kommunikáció Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Ember és társadalom, függőségek Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Gazdaság és pénzügyek Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

A munka világa, karrier Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

Ismeretszerzés és tudásátadás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle  

Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:(family 

relations, friends, famous people, love and marriage) 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

(workplace, places to spend free time) 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (keeping fit, 

clothes and accessories)  
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– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (holidays, 

school and family celebrations) 

–  A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (daily 

routine, habits, healthy eating) 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (extended 

family, social relations)  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatás: 

 angol és magyar családi ünnepek bemutatása 

- szerepjáték:  

 beszélgetés az egészséges táplálkozásról 

- rövid fogalmazás: 

 legjobb barát/ barátnő bemutatása 

- vitafeladat: 

 szükséges-e a zsebpénz? 

 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature  

 Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (animals, 

plants, environmental protection) 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (nature, home, 

continents)  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (natural 

disaster) 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (animal 

protection, keeping pet) 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (weather and 

climate, seasons) 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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– kiselőadás IKT eszközök segítségével: 

  természetvédelem 

– kutatómunka: 

 alternatív energiaforrások 

– vita: 

 vidék vagy város? 

– online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism  

Utazás és nyaralás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (tourists, 

tour guides) 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (types of 

accommodiation)  

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (monuments, 

exhibits)  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals)  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

(preparing, organising, planning)  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

differences, wellness 

– A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték: 

 telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

– önálló projektmunka:  

 prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

– vita: 
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 egyéni vagy társas utazás? 

 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment  

Közélet és szórakozás 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ( members 

of the public sector and civil service) 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (cultural 

institutions) 

–  A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

(giving information) 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (cultural 

events) 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (hobbies, 

entertainment) 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

(free time activities) 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: 

 egy kulturális esemény bemutatása (ppt) 

– szerepjáték: 

 útbaigazítás kérése és adása 

 

 

TÉMAKÖR: English and language learning  

Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 8 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

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

learning language strategies) 

– A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– online gyakorló feladatok  

– nyelvtani, szókincs- és memóriafejlesztő feladatok 

– olvasásértés fejlesztése: cím-szöveg párosítás, igaz-hamis feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics  

Interkulturális és országismereti témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: (customs and traditions) 

– Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: (people and culture, typical 

landmarks) 

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szövegértés és olvasáskészség fejlesztése angol nyelvű szövegek segítségével 

– projektmunka (ppt):  

 hagyományok egy célnyelvi országban  

– országismereti anyagok:  

 hagyományos angol ételek készítése 

 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

Tantárgyak kapcsolódási pontjának témái 

ÓRASZÁM: 8 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból. 

– Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka (egyéni): 

 Milyen szakmát szeretnék a jövőben? 

- szövegértési feladatok 

- online feladatok 

 

TÉMAKÖR: Current topics  

Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése célnyelven. 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– pármunka:  

 aktuális hírek olvasása 

– online videók megtekintése: 

 riportok 

– internetes kutatómunka: 

 kifejezések a média világában 

 

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

 Tudomány és technika, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 6 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (scientists, IT 

professionals) 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (exhibitions) 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

(innovations) 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (internet, social 

networks) 

– A tudomány és technika tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- internetes kutatómunka: 

 híres angol/amerikai feltalálók 

- vita: 

 mobiltelefon 

- plakát: a jövő technikai eszközei 

TÉMAKÖR: People and society  

Ember és társadalom, függőségek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (members of 

the society) 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (towns, 

villages) 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (fashion and 

clothes items) 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (holidays, 

family events) 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (shopping) 

– A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: (drug addict) 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (basic gender 

roles) 
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– Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– képleírás: függőségek 

– szerepjáték  

 szolgáltatások igénybevétele 

 

 

TÉMAKÖR: Financial matters  

Gazdaság és pénzügy 

ÓRASZÁM: 5 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (employers, 

employees) 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (public service 

offices) 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (money, 

currencies) 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (saving, 

spending and wasting money) 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (family budget) 

– A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó információk megértése az adott 

szinten. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték: 

 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

— online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Carreer and employment  

A munka világa és karrier 
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ÓRASZÁM: 5 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (professionals) 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (workplaces, 

offices) 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (objects used in 

different jobs) 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (job 

interviews) 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (applying 

for a job) 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (choosing a 

career) 

– A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– nyomtatvány kitöltése:  

 jelentkezés álláshirdetésre 

— rövid fogalmazás:  

 angol nyelvű önéletrajz készítése 

– szerepjáték  

 állásinterjú 

 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

Ismeretszerzés és tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 9 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

– nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

– használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– prezentáció készítése bármely témában 

– online feladatok 

– szövegértés 

– tesztfeladatok  

 

 

TÉMAKÖR: Final exam preparation  

Készülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

– a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

– megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

– megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

– informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

– véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

– középszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

– középszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

– az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

– középszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

– a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

– a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vizsgafeladatok gyakorlása 

– vizsgaszituációk gyakorlása 

– szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

– vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

– megadott szószámú szöveg írása az érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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A 12. évfolyamon az angol, mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 

óra /heti 3 óra 

— Nyelvi funkciók az angol, mint idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, 

Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, 

The diagram proves that …) 

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the 

time, would you?) 

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? Sure. 

No problem.) 

 

 

— Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

—  álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 
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— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, 

The diagram proves that …) 

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, 

It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the 

time, would you?) 

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? Sure. 

No problem.) 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

– az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

– létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

– életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  10 

Environment and nature  8 
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Holidays, travelling, tourism  8 

Public matters, entertainment 8 

English and language learning  8 

Intercultural topics  6 

Cross-curricular topics and activities  7 

Current topics 8 

Science and technology, Communication  6 

People and society  8 

Financial matters 5 

Carreer and employment 7 

Gaining and sharing knowledge  9 

Final exam preparation 10 

Összes óraszám: 108 

 

 

Kerettantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Biológia: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 

növények és gyümölcsök 
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Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Osztályfőnöki: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Osztályfőnöki: 

osztálytársak és barátság 

Történelem: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Közélet és szórakozás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Biológia: 

egészségvédelem 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a melléknév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 
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Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Tudomány és technika, kommunikáció Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Ember és társadalom, függőségek Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Gazdaság és pénzügyek Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

A munka világa, karrier Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

Ismeretszerzés és tudásátadás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle  

 Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family 

relations, love and marriage 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: furnishing 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family 

– Személyes élethez tartozó információk átadása. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projekt ppt készítése: 

— ünnepek: születésnap, névnap ünneplése Angliában 

— szerepjáték:  

 étteremben 

 

TÉMAKÖR: Environment and nature  

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

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

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena 

– Környezetünkhöz tartozó információk feldolgozása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vita: 

 családi ház vagy lakás?  

— önálló témakifejtés: környék látnivalói 

 

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism  

Utazás és nyaralás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: means of 

transport 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

festivals,holidays in Hungary and abroad 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparing, planning 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-

organised and package holidays 

– A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték: 

 telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra  

– egy rövid kisfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment  

Közélet és szórakozás 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: administration, 

sevices 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, culture 

–  Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: films, 

books, computer games 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek megtekintése szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka:  

 egy szórakoztató központ bemutatása 

– szerepjáték:  

 partiszervezés 

 

TÉMAKÖR: English and language learning  

Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

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

language learning strategies 

– A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: milyen idegen nyelveket tanulnak legszívesebben Angliában? 

– internetes feladatok megoldása 

– nyelvtani, szókincsfejlesztő tesztek megoldása az órán  

 

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics  

Interkulturális és országismereti témák 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

– Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions 

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek felismerése. 

– Célnyelvi kultúráról információk szerzése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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— hallásértési gyakorlatok 

 

 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

Tantárgyak kapcsolódási pontjának témái 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból. 

– Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vita: 

 háziállatok a lakásban 

— képleírás: iskolai élet 

— online feladatok 

 

 

 

TÉMAKÖR: Current topics  

Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése célnyelven. 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és aktuális hírek és események 

megismerése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 online videók megtekintése:  

 aktuális témákban rövidfilm megtekintése 
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 internetes kutatómunka: 

 információszerzés módjai (pl. rádió, tv, újság, internet….) 

 

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication  

Tudomány és technika, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: IT professionals 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelvenexhibitions 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, social 

networks 

– A tudomány és technika tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka 

– híres tudósok Anliában 

– internetes kutatómunka: 

 a kommunikációs formák régen és ma 

– vita:  

 az internet pozitív és negatív oldalai 

 

TÉMAKÖR: People and society  

Ember és társadalom, függőségek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public offices 
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– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: fashion and 

clothes items 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holiday, 

family events 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping 

– A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles 

– Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték  

 rendőrségen 

– olvasott szövegértési feladatok 

– online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Financial matters  

Gazdaság és pénzügyek 

ÓRASZÁM: 5 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget 

– A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projekt 
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 az euró megjelenése 

– szerepjáték 

 bevásárlás 

— online feladat 

 

 

TÉMAKÖR: Carreer and employment  

A munka világa és karrier 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

colleagues 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: applying 

for a job 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a 

career, summer jobs 

– A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték  

 nyári munka vállalás 

– fogalmazás: 

 nyári munkám 

— hallásértési feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge  

Ismeretszerzés és tudásmegosztás 
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ÓRASZÁM: 9 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Angol nyelvű információ megszerzése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

– prezentáció készítése bármely témában 

– olvasott szövegértési feladatok 

– nyelvhelyességi feladatok 

 

TÉMAKÖR: Final exam preparation  

Készülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

– alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

– a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

– megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

– megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

– informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

– véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

– középszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

– középszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

– az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

– az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

– középszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

– a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

– a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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– vizsgafeladatok gyakorlása 

– vizsgaszituációk gyakorlása 

– szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

– vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

– megadott szószámú szöveg írása az érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

 

A 13. évfolyamon az angol, mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 186 

óra /heti 6 óra 

Nyelvi funkciók azangol, mint idegen nyelvre a 13. évfolyamon  

A 13. évfolyamra vonatkozóan külön nem szerepelnek a 9-12. évfolyamon elsajátított elemek, de 

ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B2 szint eléréséhez. 

 

Nyelvi elemek és struktúrákaz angol, mint idegen nyelvre a 13. évfolyamon  

A 13. évfolyamra vonatkozóan külön nem szerepelnek a 9-12. évfolyamon elsajátított elemek, de 

ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B2 szint eléréséhez. 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

– az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

– létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

– életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Personal topics: family relations, lifestyle  7 

Environment and nature 7 

Holidays, travelling, tourism 7 

Public matters, entertainment 7 
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English and language learning 7 

Intercultural topics 7 

Cross-curricular topics and activities 7 

  

Current topics 7 

Science and technology, Communication 7 

People and society 7 

Financial matters 7 

Carreer and employment 7 

Gaining and sharing knowledge 7 

Final exam preparation 95 

Összes óraszám: 186 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Biológia: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 

növények és gyümölcsök 

Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 
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 a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Osztályfőnöki: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Osztályfőnöki: 

osztálytársak és barátság 

Történelem: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Közélet és szórakozás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Biológia: 

egészségvédelem 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a melléknév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 
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Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Tudomány és technika, kommunikáció Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Ember és társadalom, függőségek Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Gazdaság és pénzügyek Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

A munka világa, karrier Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

Ismeretszerzés és tudásátadás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle  

Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– Személyes élethez tartozó információk átadása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projekt ppt készítése: 

— ünnepek: születésnap, névnap ünneplése Angliában szerepjáték:  

 étteremben 
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TÉMAKÖR: Environment and nature 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Környezetünkhöz tartozó információk feldolgozása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vita: 

 családi ház vagy lakás?  

— önálló témakifejtés: környék látnivalói 

 

 

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism  

Utazás és nyaralás, turizmus 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték: 

 utazási irodában 
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– egy rövid kisfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

 

 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

Közélet és szórakozás 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

–  A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása:  

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek megtekintése szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka:  

Bonfire night 

– szerepjáték:  

 hivatalban 

 

TÉMAKÖR: English and language learning 

 Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: hova utaznak legszívesebben az angolok? 
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– internetes feladatok megoldása 

– nyelvtani, szókincsfejlesztő tesztek megoldása az órán  

 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

Interkulturális és országismereti témák 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete  

– Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek felismerése. 

– Célnyelvi kultúráról információk szerzése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— hallásértési gyakorlatok 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities 

Tantárgyak kapcsolódási pontjának témái 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból. 

– Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vita: 

 egészséges életmód 

— online feladatok 

 

TÉMAKÖR: Current topics 

Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 7 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése célnyelven. 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és aktuális hírek és események 

megismerése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 online videók megtekintése:  

 aktuális témákban rövidfilm megtekintése 

 internetes kutatómunka: 

 információszerzés módjai (pl. rádió, tv, újság, internet….) 

 

 

TÉMAKÖR: Science and technology, Communication 

Tudomány és technika, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: A tudomány és 

technika tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vita:  

 kerékpár vagy autó? 

 

TÉMAKÖR: People and society 

Ember és társadalom, függőségek 

ÓRASZÁM: 7 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték  

 kórházban 

– olvasott szövegértési feladatok 

– online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Financial matters 

Gazdaság és pénzügyek 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

–  A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven  

– A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték 

 bankban 

— online feladat 
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TÉMAKÖR: Carreer and employment 

A munka világa és karrier 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven  

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven  

– A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték  

 diákmunka 

– fogalmazás: 

 nyári munkám 

— hallásértési feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Gaining and sharing knowledge 

Ismeretszerzés és tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Angol nyelvű információ megszerzése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

– prezentáció készítése bármely témában 

– olvasott szövegértési feladatok 
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– nyelvhelyességi feladatok 

 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 

Készülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 95 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

– alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

– a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

– megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

– megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

– informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

– véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

– középszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

– középszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

– az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

– az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

– középszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

– a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

– a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vizsgafeladatok gyakorlása 

– vizsgaszituációk gyakorlása 

– szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

– vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

– megadott szószámú szöveg írása az érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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Angol nyelv szakképző iskola 9–11. évfolyam 

 

A szakképző iskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy 

idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel az 

ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte. 

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve az a 

törekvés, hogy a tanuló a szakképző iskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák 

birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, hogy 

megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is tovább tudja 

ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a tanuló számára nemcsak azt 

jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem egyben kulcsot is ad a kezébe más 

népek, más kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb 

megértéséhez. 

 

Célok és feladatok 

 

A szakképző iskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az 

alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 

legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően 

Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és a 

beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a 

tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A helyi tanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési céljait. 

A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési feladatokat, az azokhoz szükséges előzetes tudást, 

a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt eredményeit az évfolyamok 

végén.  

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia fejlesztése 

alkotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség – 

területén. A készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció élvez 

előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a nyelvhasználatot igénylő feladataikat 

az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése eredményeképpen a tanulók 

legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak értelmezésére, és 

váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák iránt. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 
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kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési 

és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas keretein 

belül. 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai kor 

igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák 

használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. Fontos cél 

a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan 

fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakképző iskolai 

tanulók esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, hogy 

tanulási nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az önbizalmuk, csekély 

a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál 

gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében, az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt feladata a 

tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy 

bízzanak önmagukban, bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek az idegen nyelv 

elsajátítására és különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell 

számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, 

rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben 

valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem vagy csak rövid ideig tanulták az idegen 

nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.  

Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi alapkészségeit 

a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a beszédkészség területén 

a nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő szóhasználat középpontba állításával. Az 

idegen nyelvi kommunikatív kompetencia szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll a 

tanuló általános kompetenciáival. Így fejleszteni szükséges a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy 

hangsúlyt helyezve azokra a stratégiákra, melyek elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek 

hatékonyabbá teszik a nyelvtanulást, és megkönnyítik a nyelvhasználatot, interkulturális 

kompetenciáját, amibe beletartozik a saját és az idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának 

képessége; a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtés készsége és képessége; a kultúrák 

különbözőségéből adódó félreértések kezelésére való készség és képesség; szociális 

kompetenciáját, azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett munka készségét és 

képességét; személyes kompetenciáit. 
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A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és 

motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint más 

nyelvek megismerésére.  

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók 

együttműködési készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 

 

 

Kimeneti szint a 9-11. évfolyamra vonatkozóan 

 

A szakképző iskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 

befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet a 

négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és beszédkészség 

terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet mind a négy 

alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 

konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud 

tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre 

vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű 

interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész. 

Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 

szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet konkrét 

szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a legfontosabb 

információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott 

rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni 

a hallottakat. Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően 

beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét 

szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. Képes 

arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó, képekkel illusztrált információközlő szövegek 

témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős kontextusban képes megérteni 

neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes szavakat és nagyon egyszerű 

kifejezéseket. 
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Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 

hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat 

adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és 

jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben 

időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz szavak 

kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat 

egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy 

adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg 

lehet érteni. Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével mindennapi, 

ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős szavakat és gyakran 

használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat 

egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 

érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 

többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű 

beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az 

alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól begyakorolt 

kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét 

szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, kifejezések és 

nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és képes 

arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes rövid beszélgetésben előre begyakorolt 

fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran megakad is, és keresi a szavakat. Képes 

arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként 

vagy felszólításként értelmezze. Képes beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy 

mondanivalójában többnyire világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése 

legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, rövid 

közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek használatában még 

bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai ápolására rövid, egyszerű 

szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 
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személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és 

rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon 

információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a 

viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb 

szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 

használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és érthetően, 

valamint irodalmi nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. Képes ismerős 

témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az 

internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes egyszerű, rövid, mindennapokkal 

kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a szövegekből egyszerű, személyes 

szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 

lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket megérteni, ha 

azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat, vagy internacionalizmusokat 

tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és megértse a számára fontos 

információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezze magát, miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy egyszerű 

szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket fogalmazzon meg 

közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok) 

kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani szerkezetek segítségével ismerős 

témákról, személyes érdeklődési körében közléseket megfogalmazni. Közléseiben többnyire 

világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak 

segítségével („először”, „aztán”, „azután”, „később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes 

arra, hogy szavakat és egyszerű mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. 

Képes mondatait helyesen hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése 

többnyire nem nehezíti az értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából hibátlan 

közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, helyek és 

helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély szókinccsel és néhány 

egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon ismerős témákról, őt magát 

személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével 

(„először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy 
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egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) 

összekösse. Képes néhány fontos helyesírási szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 

beszélgetőpartnere irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos dolgokat 

megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét szükségleteihez 

kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal kommunikáljon, miközben 

a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, és esetenként félreértésekbe 

bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzeteket, de 

közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és 

érthetően zajlanak, kövesse a beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre 

válaszoljon. Képes arra, hogy nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a 

mondottakat, vagy betűzzön bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes 

beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a 

kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 

közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes rövid, 

személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és kívánságokra 

vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. Képes 

gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási szabályokat, s így a 

helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

 

 

Értékelési rendszer 

 

A tanuló tovább haladásának követelményeit az iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. Jelen 

helyi tanterv tovább haladási feltétele: az elégséges osztályzat megszerzése év végén.  

 

 

Értékelési szempontok 

 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 
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– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

Az írásbeli számonkérés formái: 

– szódolgozat 

– írásbeli felelet 

– témazáró dolgozat 

– szorgalmi feladat 

– projektmunka 

– órai munka 

– egyéb. 

Az írásbeli számonkérés célja a szókincs, az olvasás értés, a (gépi) beszédértés és íráskészség, 

valamint a nyelvhelyesség mérése.  

 

A szóbeli számonkérés formái:  

– felelet 

– egyéb. 

A szóbeli számonkérés célja a beszédkészség és beszédértés mérése. 

Óraterv 

 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali 

rovatba pedig az intézmény által jóváhagyott kötelező óraszámot jegyeztük be. 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 

Heti 

óraszám 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Tanítási hetek 

száma 

 

36 

 

36 

 

36 
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Éves 

óraszám 

 

72 

 

36 

 

31 

 

 

A szakképző iskola 9–11. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, illetve az 

órakeretet a következő táblázat tartalmazza: 

 

 

Témakör 

Óraszámok 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

A nyelvtanulás célja 2 1 1 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 9 1 1 

Tematikus ismétlés - 4 3 

Én és a családom 9 4 3 

Az otthonom 8 3 3 

Az iskola és barátaim 8 3 3 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 7 3 3 

Eszem-iszom, étkezés 7 3 3 

Szabadidőmben 7 3 3 

Válasszunk szakmát! 11 8 6 

Végre itt a nyár! 4 3 2 

Összes óraszám: 72 36 31 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Órakeret 

9. évf. 2 óra 

10. évf. 1 óra 

11. évf. 1 óra 
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Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 

fontosságáról. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, 

megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 

és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 

helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 

tematikus összeállítása, elemzése. 

A szakképző iskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév 

során feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 

sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 

rögzítése. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: hivatalos 

szövegek értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 

nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 

köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 

mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, idegen 

nyelvi korrektség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Órakeret 

9. évf. 9 óra 

10. évf. 1 óra 

11. évf. 1 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 

alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított 

technikák. 

 

A komplex 

műveltség-

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 

legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 
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területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra 

való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok 

megismerése, az ismeretek önmagára vonatkoztatása. A hatékony 

(nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai kompetenciák 

fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi országokról, a 

célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban játszott 

szerepéről. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 

Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 

megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

A szakképző iskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 

megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 

hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 

kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 

alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 

célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 

felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

 

Természetismeret: 

idegrendszer és 

viselkedés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 

motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – 

visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – 

kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

Órakeret 

9. évf.9 óra 

10. évf.4 óra 

11. évf. 3 óra 
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Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 

szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 

feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 

lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 

kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 

kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 

családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 

kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 

időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 

felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján 

az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

személyének, családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, 

egyének és közösségek 

szerepe a 

történelemben. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

konfliktusok 

ábrázolása az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 

tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

Órakeret 

9. évf. 8 óra 

10. évf. 3 óra 

11- évf. 3 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 

pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 

funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 

eszközöket. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 

alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 

helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 

bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába 

vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 

alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

lakókörnyezetének megismerése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település 

kapcsolata 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: hivatalos 

szövegek, 
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Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 

feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

dokumentumok 

létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, irány, hosszúsági 

mértékegység, online-vásárlás, online-lakáshirdetés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

Órakeret 

9. évf. 8 óra 

10. évf. 3 óra 

11. évf. 3 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 

rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 

tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 

definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 
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A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 

szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 

Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 

hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során barátságok 

kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barátság, egy 

életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 

belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek 

megnevezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 

hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 

országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 

megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 
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A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 

élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Órakeret 

9. évf. 7 óra 

10. évf. 3 óra 

11. évf. 3 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 

hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés 

formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását 

követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a 

praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 

ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 

használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 

testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 

osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 

ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 

plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 

írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 

feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 

értelmezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 

bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 

természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 

szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Órakeret 

9. évf. 7 óra 

10. évf. 3 óra 

11. évf. 3 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 

étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 

receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food 
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vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 

táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 

Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 

összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 

házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi 

le az asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 

receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, 

az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az 

egészség megőrzése. Az egészséges étkezés alapszabályai. A család 

étkezésére költhető havi összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. 

Vásárlás a szupermarketben, piacon, pékségben, hentesnél és az 

őstermelőtől. Az étkezési szokások, az egészség megőrzése, illetve a 

betegség kialakulása közötti összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Természetismeret: 

táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás. 
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Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 

szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 

adatok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, 

fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 

tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 

termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, mezőgazdasági 

foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Órakeret 

9. évf. 7 óra 

10. évf. 3 óra 

11. évf. 3 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 

elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 

színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 

megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és 

a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 

függőség eszköze. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  
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Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 

szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 

kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, esti 

programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, 

haverok, bulik, közös programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 

iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 

akadályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 

időtartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 

feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 

hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 

különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és 

változatok – 

információ, 

szexualitás, az emberi 

élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a 

szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 

társadalom, veszélyforrás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 

Órakeret 

9. évf. 11 óra 

10. évf. 8 óra 

11. évf. 6 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 

szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 

alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 

tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 

szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 

munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 

előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

 

Társadalomismeret: 
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Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 

szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 

lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 

országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti 

köröm, társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 

és hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 

lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 

nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 

munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 

foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 

menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 

elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 

hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 

összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 

szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 

ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 

legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 

kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

globalizációs 

jelenségek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 

tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 

munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 

bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 
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értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 

megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! – projekttervek 

Órakeret 

9. évf. 4 óra 

10. évf. 3 óra 

11. évf. 2 óra 

Előzetes tudás 

Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 

szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 

tapasztalatcsere. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 

heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 

szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 

ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 

Természetismeret: 

térképhasználat, 

országismeret. 
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kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 

lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról 

a partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 

internet stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 

köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 

bontva. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

információforrások 

használata 

(prospektusok, képek), 

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 

feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 

beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a nyelvtanulás során, képes 

eldönteni, hogy mely területek voltak sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek 

területein szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, hogy milyen 

erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, együttműködést mutat a tanárával a célok 

elérése érdekében. 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az előtte álló tanulási szakasz 

legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját 

maga és környezete életében.  

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb és tágabb 

környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretekkel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének fontosságát, képes a 

legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége érdekében az általa betartandó 

szabályokat.  

Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-öltözködés”, az „élelmiszerek – 

étkezési szokások”, a „szabadidő” és a „szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott 
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szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatározott 

kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kérdésekre válaszoljon, 

vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban meséljen a fent említett témakörök 

tartalmairól. 

Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek 

megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerkezeteket.  

Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

 

Az átjárhatóság követelményrendszere a 9. évfolyam végén szakképző iskolai 

osztályból a technikum 10. évfolyamára 

 

Intézményünkben 9. évfolyam végén a szakképző iskolai osztály tanulóinak lehetőségük van 

tanulmányaikat a technikum 10. évfolyamán folytatni. Ehhez különbözeti vizsgát kell tenniük. 

 

A vizsga menete 

A tanulók a követelményeknek megfelelően összeállított feladatlapot oldanak meg írásban (45 

perc), amelyet a szaktanár a következő ponthatároknak megfelelően értékel:  

elégtelen  –  0%  -  24%  

elégséges  –  25% - 39% 

közepes  –  40% - 59%  

jó   –  60% - 79%  

jeles   –  80% - 100%  

A tanuló szóbeli megkérdezésére az írásbelin elért eredményének függvényében kerülhet sor. 

Amennyiben a tanuló írásbeli dolgozata nem éri el az elégséges minimum szintet (25 % ) 

különbözeti vizsgája eredménytelen. 

 

A vizsga anyaga 

Írásbeli vizsga 

• határozott és határozatlan névelő 

• főnevek egyes-és többes száma 

• számok 1-től 100-ig 

•egyszerű jelen idő  

• can  
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•helyhatározók  

• have/has got 

• folyamatos jelen idő  

• személyes névmások  

• birtokos névmások 

• kérdőszavak (who, what ,where, when) 

• some/any • tagadás  

• there is/there are 

• have to (kell)  

 

Szóbeli vizsga 

  • köszönés, elköszönés 

  • bemutatkozás, bemutatás 

   • köszönet 

  • betűzés 

  • információkérés 

   • érdeklődés hogylét iránt 

  • bocsánatkérés 

  • rendelés, fizetés 

  • útbaigazítás 

  • helyeslés 

  • vágyak kifejezése 

  • szobafoglalás 

  • eladás, vásárlás, kínálás 

  • reklamálás 

 

 

3. Élő idegen nyelv Német nyelv technikum 9–13. évfolyam 
 

Célok és feladatok 

 

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

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt 
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irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári 

munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

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

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

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

tudja fejezni. 

A 9-13. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és 

a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig 

megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még 

mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban 

tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 

nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak 

esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának 

szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó 

tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy 

az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, 

hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és 
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tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra 

vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy 

csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi 

érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és 

pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel 

lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális 

felületeken és eszközök használatával. Az IKT eszközök tanórai használata megalapozza az otthoni 

és tanórán kívüli digitális eszközök alkalmazását. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, 

felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák 

hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást 

lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és 

tudásmegosztási lehetőségeit. A nyelvi, logikai és problémamegoldó kompetencia későbbi pozitív 

hatása más tantárgyak esetén megmutatkozik. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- 

és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más 

nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. Az online 

kapcsolattartás lehetséges formái: KRÉTA, e-mail, közösségi oldalak… 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása 

során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti 

eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, 

toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A 

korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó 

tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi 

célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása 

közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, 

problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  
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Módszerek 

 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

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

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

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven 

is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy 

a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai 

élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában 

van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű 

filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A 

nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és 

igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes 

arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót 

folytasson és tartalmat közvetítsen német nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán 

kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy 

filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár 
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csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes 

saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

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

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító 

tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót 

abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma 

erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási 

szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. 

Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

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

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

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

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

lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése 

egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a 

szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs 

céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, 

melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A 

nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi 

eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint 

figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

 

 

Értékelési rendszer 

 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. Jelen 

helyi tanterv továbbhaladási feltétele: az elégséges osztályzat megszerzése év végén.  
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Értékelési szempontok 

 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

Az írásbeli számonkérés formái: 

– szódolgozat 

– írásbeli felelet 

– témazáró dolgozat 

– szorgalmi feladat 

– projektmunka 

– órai munka 

– egyéb. 

Az írásbeli számonkérés célja a szókincs, az olvasás értés, a (gépi) beszédértés és íráskészség, 

valamint a nyelvhelyesség mérése.  

 

A szóbeli számonkérés formái:  

– felelet 

– prezentáció 

– egyéb. 

A szóbeli számonkérés célja a beszédkészség és beszédértés mérése. 

 

 

Kimeneti szint a 9-13. évfolyamra vonatkozóan 

 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 13. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a 

kimeneti elvárás.  
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A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási 

forrásokat használ.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a tanuló: 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

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

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

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

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

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

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

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

eszközök segítségével; 

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

vagy hallott szövegeket; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

 

 

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

meg.  

 

 

Intézményünk kimeneti szintjei 

 

 9. évfolyam 10.évfolyam 11.évfolyam 12.évfolyam 13.évfolyam 

Német nyelv A2 B1 B1+ B2 B2 
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Óraterv 

 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali 

rovatba pedig az intézmény által jóváhagyott kötelező óraszámot jegyeztük be. 

 

Évfolyam 9. A 10. A 11. A 12. A 13.A 

Heti 

óraszám 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

Tanítási hetek 

száma 

 

36 

 

36 

 

36 

 

36 

 

31 

Éves 

óraszám 

 

144 

 

144 

 

108 

 

108 

 

186 

 

 

9–10. évfolyam 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek 

kialakítása mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és 

szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az 

idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, 

az ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 

vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy 

a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított 
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nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához 

igazodó valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat helyükön 

kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni 

érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül 

szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban 

tovább csökken. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. A tanuló újabb 

szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A gondosan 

kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló 

szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és 

tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a 

tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A már ismert témakörök is 

bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom 

témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint 

a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a 

kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A 

hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának 

javasolt mélységét jelölik. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9-10. évfolyamokra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 
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A 9. évfolyamon a német, mint idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra /heti 

4 óra 

Nyelvi funkciók a német, mint idegen nyelvre 9. évfolyamon (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

– sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

– elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

– csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

– remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

– ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

– szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

– elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt 

phantastisch. Danke.) 

– ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

– visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

– bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

– gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

– együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

– egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

– reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit …/ Ich möchte mich über … 

beschweren) 

– megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

– körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ….) 

– segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was 

kann isch für dich tun? – Danke, es geht schon. ) 

– elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

– közömbösség (Das ist mir egal.) 

– szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

– beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

– beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 
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Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint első idegen nyelvre a 9. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

– személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

– birtokos névmás (mein Buch, unsere Katze, Ihre Schule …) 

– tőhangváltós igék (Das Kind schläft., Der Schüler liest.) 

– alany-, tárgy- és részeseset (der Hund, einen Tisch, keinem Kind) 

– das Futur (Ich werde morgen kommen.) 

– mutató névmási határozószók (dieser/diese/ dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

35 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 10 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 7 

Reisen und Urlaub, Tourismus 7 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 7 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 11 
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Wissenschaft und Technik, Kommunikation 7 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 

Összes óraszám: 144 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: a család, 

lakóhelyem, barátok 

Etika: a család, barátság 

Matematika: halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: a közéletet 

foglalkoztató leggyakoribb témák, a közélet 

színterei, tájékoztató jellegű olvasmányok, 

közművelődés 

Etika: etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: múzeumok, tárlatok 

Iskolai témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: az iskola, iskolai 

szabályok, iskolai nyelvi helyzetek 

Etika: osztálytársak és barátság 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: nemzeti értékeink 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: nemzeti értékeink 

Földrajz: Magyarország nagytájai 

Közélet, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: közművelődés. 

hobbik 

Etika: etikus közművelődés 
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Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: anyanyelvünk 

jellemzői, nyelvi szituációk társas helyzetekben, 

a konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: a család, 

lakóhelyem, barátok 

Etika: a család, barátság 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a család, baráti kapcsolatok 

közös pontok Magyarország és a célnyelvi 

országok történelmében 

Földrajz: célnyelvi országok megismerése 

 

Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: aktuális események 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: aktuális események értelmezése 

Etika: hírek etikus kezelése 

Földrajz: az időjárás, éghajlatváltozás 

Tudomány és technika, kommunikáció Informatika: online oldalak használata 

Etika: a család, barátság 

Művészetek: híres német művészek 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft - Személyes 

témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 35 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Freunde 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die 

unmittelbare Umgebung, das Zuhause, die Schule, Sportplatz 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gebrauchsgegenstände, Sportgeräte 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geburtstag 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Sportarten, Freizeit, Tagesablauf, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen, Sportarten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freundschaft, 

Bekanntschaft, 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Jugendliche 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wetter, im 

Grünen 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere 

halten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Regen, Hitze, 

Wetter 

– Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

– Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka:  

 a lakóhely bemutatása (ppt) 

– prezentáció készítése:  

– családi ünnepek a német és magyar családoknál  

– kérdőív: kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink,  

– plakát, faliújság készítése: rövid bemutatkozás célnyelven  

– szerepjátékok: 

 ismerkedés az új osztálytárssal – kérdések és feleletek 
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt - 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Zuhause, 

Städte, auf dem Lande 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Festivals, 

Oktoberfest, Weihnachten 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haustiere halten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wetter und 

Jahreszeiten 

– A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása. 

– Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka egyéni: 

 (prezentáció készítése képekkel): lakóhely 

– internetes kutatás:  

 milyen állatok élnek Németországban? 

– online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung-

Iskolai témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 7 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mitschüler, 

Lehrer, Freunde  

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule, 

Universität, Klassenzimmer, Sportplatz 

— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile der Schule 

— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfeste 

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Tagesablauf, tägliche Schulaufgaben,  

— A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: positive und 

negative Charakterzüge, Fächer 

— Személyes élethez tartozó információk átadása. 

— Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

— Interakció a személyes tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

– projektmunka (egyéni vagy csoportos): 

 iskolai napirend, órarend 

– kérdőív készítése: 

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát  

 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus – Utazás és nyaralás, turizmus 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Verkehrsmittel, Prospekte, Reisedokumente 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 
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– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Ausflüge 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise 

– Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása. 

– Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása  

– szituációs játék:  

 szállásfoglalás/ bejelentkezés/ ügyintézés 

– játék: 

 Találd ki, melyik nevezeteségről beszélek! 

 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung – Közélet, szórakozás 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Restaurants, 

Hotels, Discos, Kinos, Theater 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Auskunft 

geben, Informationen bekommen, Wegbeschreibung 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterhaltungsmöglichkeiten, Festivals, verschiedene Programme 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Unterhaltung, Kultur 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Konzerte, Sport, Lesen, 

Computerspiele 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű mesefilmek felhasználása szórakozás 

és játékos nyelvtanulás céljára. 

– A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása. 

– Interakció a közéleti tématartományban. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel): 

 Németország látnivalói, nevezetességei  

– internetes kutatómunka: 

 útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

– német popdal meghallgatása 

 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen- Célnyelvi 

vonatkozások 

ÓRASZÁM:15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachlernstrategien, Sprachen, Selbstständigkeit entwickeln 

– A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata. 

– Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– nyelvtani, szókincsfejlesztő feladatlapok 

– tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

– online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen –Interkulturális és 

országismereti témák 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Küche, 

Sehenswürdigkeiten  

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása a tanulók 

megfelelő tudásszintjén. 

– Célnyelvi kultúráról egyszerű információk megértése. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: 

 a karácsonyi hagyományok a célnyelvi országokban 

– prezentáció (ppt): 

 egy német város bemutatása 

– játék:  

 kvíz német/osztrák/svájci specialitásról, étkezési szokásról. 

 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen – Tantárgyak 

kapcsolódási pontjának témái 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból. 

– Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka: 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

–  jellegzetes ünnepek a célnyelvi országokban 

– szövegértési feladatok (richtig, falsch) 

 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen – Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 11 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

— Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven. 

— Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai aktuális hírek alapján 

tájékozódás. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– faliújság készítése: 

− egy aktuális sportesemény megtekintése német nyelven: 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

− szerepjáték:  

 szintjének megfelelő szöveg felhasználásával rövid interjú készítése egy híres 

énekessel 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation – Tudomány és technika, 

kommunikáció 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző tárgyakra és fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Handy, Computer 

– Egyszerű információ megértése a tudomány és technika tématartományban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– ppt: mit tud az én telefonom? 

– online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung – Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

– A tanult témákhoz kapcsolódó –megfelelő szinten- német nyelvű információ megszerzése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka - internetes kutatómunka saját, választott témából  

– olvasott szövegértés: Lückentext 
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– nyelvtani feladatlapok 

– keresztrejtvény 

 

 

A 10. évfolyamon a német, mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 

óra /heti 4 óra 

Nyelvi funkciók a német, mint idegen nyelvre 10. évfolyamon (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

– sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

– elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

– csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

– remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

– ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

– szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

– elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt 

phantastisch. Danke.) 

– ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

– visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

– bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

– gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

– együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

– egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

– reklamálás (Estschuldigung, ich habe ein Problem mit …/ Ich möchte mich über … 

beschweren) 

– megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

– körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ….) 

– segítség felejánlsa, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schafe es schon,, Was 

kann isch für dich tun? – Danke, es geht schon. ) 

– elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

– közömbösség (Das ist mir egal.) 

– szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 
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– beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

– beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

– bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

– események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

– felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

– öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

– bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

– elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

– hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

– érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

– félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

– véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

– ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber 

...) 

– szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

– emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

– tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

– beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier 

hinzufügen, …) 

– mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

– feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

– magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man 

dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

– bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

– indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

– megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, 

Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

– elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich)  

– segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

– engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 
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Nyelvi elemek, struktúrák a német, mint első idegen nyelvre a 10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

– vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), 

– névmási határozószók (Woran denkst du viel? Ich denke daran, …) 

– alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.) 

– függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

– főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein 

Verwandter) 

–  melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

– modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.) 

– brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

– műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 

– szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie 

sind eingeladen worden.) 

– zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

– alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.),  

– tárgyi mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit 

hat.),  

– helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.) 

– időhatározói mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) 

és elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen 

Tee.) vonatkozóan 

– okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, weil ich krank bin.) 

– célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film 

anzuschauen.) 

– vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

– vonatkozó névmás (der, die, das)  

– feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde 

(Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?) 

– módbeli segédigék feltételes módban (könnte, müsste stb.) 

– kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen) 

– helyhatározást kifejező elöljárószók (unter den Tisch, untem dem Tisch) 
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– kötőszavak mellékmondati szórenddel (Ich kann nicht kommen, weil ich krank bin. Es ist 

sicher, dass ich klug bin.) 

– páros kötőszavak (zwar-aber, entweder-oder, weder-noch, sowohl-als auch) 

– das Präteritum (Ich fuhr nach Wien. Er konnte nicht schlafen.) 

– das Perfekt (Wir sind zu Hause geblieben. Das Kind hat ein Eis gegessen.) 

– felszólító mód (Iss genug!, Schlaft ruhig!, Bleiben Sie gesund!) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

– az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

– az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

– az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

35 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 10 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 7 

Reisen und Urlaub, Tourismus 7 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 7 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 

Aktuelle Themen 11 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 7 
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Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 

Összes óraszám: 144 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: a család, 

lakóhelyem, barátok 

Etika: a család, barátság 

Matematika: halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: a közéletet 

foglalkoztató leggyakoribb témák, a közélet 

színterei, tájékoztató jellegű olvasmányok, 

közművelődés 

Etika: etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: múzeumok, tárlatok 

Iskolai témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: az iskola, iskolai 

szabályok, iskolai nyelvi helyzetek 

Etika: osztálytársak és barátság 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: nemzeti értékeink 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: nemzeti értékeink 

Földrajz: Magyarország nagytájai 

Közélet, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: közművelődés. 

hobbik 

Etika: etikus közművelődés 

 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: anyanyelvünk 

jellemzői, nyelvi szituációk társas helyzetekben, 

a konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 
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Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: a család, 

lakóhelyem, barátok 

Etika: a család, barátság 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: a család, baráti kapcsolatok 

közös pontok Magyarország és a célnyelvi 

országok történelmében 

Földrajz: célnyelvi országok megismerése 

 

 

Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái  

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: aktuális események 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek: aktuális események értelmezése 

Etika: hírek etikus kezelése 

Földrajz: az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: az időjárás 

megjelenítése 

Tudomány és technika, kommunikáció 

 

Informatika: online oldalak használata 

Etika: a család, barátság 

Művészetek: híres német művészek 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft - Személyes 

témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 35 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte 
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– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die unmittelbare 

Umgebung, das Zuhause, Krankenhaus,  

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einrichtung, 

Gebrauchsgegenstände,  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Sportarten, 

Sportereignisse 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Ausflug, 

Unterhaltung, Hobbys, Freizeitaktivitäten, Tagesablaufgesunde Ernährung, Plätze zum Essen 

(zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, tägliche Aufgaben  

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Jugendliche, 

Verwandte, Zukunftspläne 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die Natur, 

Dienstleistungen 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere 

halten,  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familie, 

Verwandtschaft, Zusammenleben 

– Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel. 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka csoportban  

 plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az iskolában, 

lakóhelyünkön? 

– szerepjáték: születésnap 

– családtagok bemutatása fényképekkel 

– olvasott szövegértés: szövegkiegészítés 

 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt - 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 10 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nachbarn, Tiere, 

Pflanzen 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: in der Groβstadt, 

Nachbarschaft, Zuhause, 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Begegnung 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere 

halten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wetter und 

Jahreszeiten 

– A környezeti és természeti egyszerű nyelvezetű tématartományhoz tartozó információk 

megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— rövid fogalmazás: 

 lakásom bemutatása  

— internetes kutatás:  

 egy német nagyváros bemutatása 

– a témához kapcsolódó keresztrejtvény készítése 

 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung - 

Iskolai témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

— A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule  

— A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: weitere 

Umgebung, Institutionen, Teile des Schulgebäudes 

— A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einrichtung, 

Kleider  
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— A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfeste, 

Schulreisen   

— A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Személyes élethez tartozó információk megértése. 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– kérdőív készítése  

  kedvenc tanórán kívüli tevékenységek  

– szerepjáték:  

 új osztálytárs érkezése 

 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus – Utazás és nyaralás, turizmus 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Fahrgäste 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven:, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Eintrittskarten, Prospekte, Wörterbücher 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn, Festivals in Ungarn 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung, Stadtrundfahrt, Ausflüge 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tourismus, 

Fahrt 

– Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk megértése. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka (ppt):  

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

– szerepjáték: 

 telefonos érdeklődés és szállásfoglálás a nyaralásra 

 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung – Közélet, szórakozás 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Personen im 

Restaurant, Menschen in der Stadt 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im Inland 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben, Informationen bekommen, Besuche 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, verschiedene Programme 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterhaltung, 

Kultur 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű filmek megtekintése szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

– A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk feldolgozása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– a tanulók szintjének megfelelő rövid terjedelmű fogalmazás:  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

– szerepjátékok 

 információk kérése (úticélok, látnivalók, közlekedési eszközök) 

 ismerkedés a német könnyűzenével (zenehallgatás) 
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TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen- Célnyelvi 

vonatkozások 

ÓRASZÁM:15 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– digitális eszközökön és csatornákon keresztül is szintjének megfelelően megérti az ismert 

témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket; 

– használja szintjének megfelelően a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkenntnisse, autonomes Lernen 

– A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata. 

– Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– nyelvtani, szókincsfejlesztő feladatlapok 

– internetes kutatás 

– online feladatok 

– e-mailezés a tanulók korosztályának és nyelvi szintjének megfelelően 

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen –Interkulturális és 

országismereti témák 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Traditionen 

– Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: typische Wahrzeichen, 

nationale Sportarten, Sehenswürdigkeiten, Küche 

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

– Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása. 

– Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: 

  karácsony Magyarországon és német anyanyelvű országokban 

– játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen – Tantárgyak 

kapcsolódási pontjának témái  

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból. 

– Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka (egyéni) 

 szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

 egy híres német ember élete 

 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen – Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 11 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a tanuló nyelvi szintjének 

megfelelően.  
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka (ppt):  

 aktuális hírek, események keresése és rövid ismertetése 

– beszélgetés aktuális kérdésekről előre megadott szöveg alapján a nyelvi szintnek 

megfelelően 

– hallásértés fejlesztése 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation – Tudomány és technika, 

kommunikáció 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke 

– Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

– Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– egyéni projekt:  

 a jogosítvány megszerzése 

– internetes kutatómunka: 

 híres találmányok 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung – Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 20 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése. 

– Információ megosztása német nyelven a tanulók szintjének megfelelően. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− poszter készítése szabadon választott téma alapján 

− online feladat 

− e-mailezés célnyelven 

− szövegértés kérdés-válasz 

 

 

 

11–13. évfolyam 

 

A 11. évfolyamra már B1 szintű nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből a tanuló, és célja az, 

hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már rendelkezik bizonyos 

szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, 

kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, ember 

és társadalom, a többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása 

jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a tanulónak képessé kell 

válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását 

személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 szintet. 

 

A 11. évfolyamon a német, mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 

óra /heti 3 óra 

Nyelvi funkciók a német, mint idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák):  

– álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

– javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten Sie 

davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 
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– konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

– reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

– érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint idegen nyelvre a 11. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

– feltételes mód módbeli segédigével (Jan könnte den Text besser schreiben, wenn er mehr 

lernen würde.  

– visszaható igék (Ich kämme mich. Ich kämme mir die Haare.) 

– óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sehen würde!) 

– módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn bewundern.) 

– megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur 

Verfügung.) 

– A műveltetés kifejezése, lassen (Ich lasse mein Auto reparieren.) 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

– az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 

– létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

– életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

10 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 
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Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 8 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 

Aktuelle Themen 8 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 8 

Wirtschaft und Finanzen 5 

Arbeitswelt und Karriere 5 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 9 

Vorbereitung auf das Abitur 9 

Összes óraszám: 108 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Biológia: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 

növények és gyümölcsök 

Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

 

Magyar nyelvi és irodalom: 
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a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Osztályfőnöki: 

 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Osztályfőnöki: 

osztálytársak és barátság 

Történelem: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Közélet és szórakozás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Biológia: 

egészségvédelem 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a melléknév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 
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Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Tudomány és technika, kommunikáció Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Ember és társadalom, függőségek Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Gazdaság és pénzügyek Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

A munka világa, karrier Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

Ismeretszerzés és tudásátadás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil - Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Freunde 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitsplätze, Wohnorte, Freizeitorte 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

Familienfeste, Schul- und Familienfeiern 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Plätze 

zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), Hausarbeiten 
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– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Kleider und Mode, Beziehungen, 

positive und negative Charakterzüge, Freundschaft 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatás: 

 német és magyar családi ünnepek bemutatása 

- szerepjáték:  

 beszélgetés az egészséges táplálkozásról 

- rövid fogalmazás: 

 legjobb barát/ barátnő bemutatása 

- vitafeladat: 

 szükséges-e a zsebpénz? 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt - 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Zuhause, 

Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Möglichkeiten 

vom Umweltschutz 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haustiere 

halten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wetter und 

Klima, Jahreszeiten 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– kiselőadás IKT eszközök segítségével: 

  természetvédelem 
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– kutatómunka: 

 alternatív energiaforrások 

– vita: 

 vidék vagy város? 

– online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus – Utazás és nyaralás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Zimmermädchen, Hoteldiener 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Festivals und Feiertage in Ungarn und im Ausland 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Wellness 

– A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték: 

 telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

– önálló projektmunka:  

 prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

– vita: 

 egyéni vagy társas utazás? 
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TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung – Közélet és szórakozás 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, Orte im In- und Ausland 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Konzerte, Sport, Lesen, 

Computerspiele 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: 

 egy kulturális esemény bemutatása (ppt) 

– szerepjáték: 

 útbaigazítás kérése és adása 

 

 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen – Célnyelvi 

vonatkozások 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  
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– A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– online gyakorló feladatok  

– nyelvtani, szókincs- és memóriafejlesztő feladatok 

– olvasásértés fejlesztése: cím-szöveg párosítás, igaz-hamis feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen - Interkulturális és 

országismereti témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Traditionen  

– Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, Sehenswürdigkeiten 

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szövegértés és olvasáskészség fejlesztése német nyelvű szövegek segítségével 

– projektmunka (ppt):  

 hagyományok egy célnyelvi országban  

– országismereti anyagok:  

 hagyományos német ételek készítése 

 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen – Tantárgyak 

kapcsolódási pontjának témái 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból. 
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– Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– projektmunka (egyéni): 

 Milyen szakmát szeretnék a jövőben? 

- szövegértési feladatok 

- online feladatok 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen – Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése célnyelven. 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– pármunka:  

 aktuális hírek olvasása 

– online videók megtekintése: 

 riportok 

– internetes kutatómunka: 

 kifejezések a média világában 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation – Tudomány és technika, 

kommunikáció 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, IT-Geräte 
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– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Universität, 

Schule 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

Erfindungen 

– A tudomány és technika tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- internetes kutatómunka: 

 híres német feltalálók 

- vita: 

 mobiltelefon 

- plakát: a jövő technikai eszközei 

 

 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit – Ember és 

társadalom, függőségek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige 

der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen)  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Krankenhaus, Sprechzimmer 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nationale 

Veranstaltungen bzw. Feiertage 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen alltägliche Angelegenheiten erledigen 

– A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit 
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– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freundschaft, 

Aussehen und Persönlichkeit 

– Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– képleírás: függőségek 

– szerepjáték  

 szolgáltatások igénybevétele 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen – Gazdaság és pénzügy 

ÓRASZÁM: 5 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

und Arbeiter  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Kreditkarte, 

Werbungen 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

ausgeben  

– A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó információk megértése az adott 

szinten. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték: 

 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

— online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere – A munka világa és karrier 

ÓRASZÁM: 5 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Kollegen 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gespräch 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bewerbung um einen Job 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, 

Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob 

– A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– nyomtatvány kitöltése:  

 jelentkezés álláshirdetésre 

— rövid fogalmazás:  

 német nyelvű önéletrajz készítése 

– szerepjáték  

 állásinterjú 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung - Ismeretszerzés és 

tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 9 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

– nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

– használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
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– prezentáció készítése bármely témában 

– online feladatok 

– szövegértés 

– tesztfeladatok  

 

 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur – Készülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

– a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

– megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

– megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

– informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

– véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

– középszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

– középszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

– az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

– középszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

– a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

– a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vizsgafeladatok gyakorlása 

– vizsgaszituációk gyakorlása 

– szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

– vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

– megadott szószámú szöveg írása az érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 
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A 12. évfolyamon a német, mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 

óra /heti 3 óra 

Nyelvi funkciók a német, mint idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák): 

– álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

– javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten Sie 

davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

– konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

– reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten 

Reise beschweren.) 

– érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

– érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., Man 

sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

– egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

– kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben 

teilweise Recht, aber…) 

– mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., Dem 

kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

– statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht hervor, 

… An letzer Stelle steht …) 

– hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

– bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie bitte…, 

kein Problem)  

– érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

– egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

– beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint idegen nyelvre a 12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

– főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

– folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

– elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön umgeschrieben. 

Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 
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– célhatározói szerkezetek (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film anzuschauen.) 

– Zustandspassiv (Das Geschäft ist geöffnet.) 

– összehasonlítás (Je mehr ich lerne, desto mehr weiß ich) 

– szenvedő szerkezet módbeli segédigével (Dia Aufgabe muss gemacht werden.) 

– sein zu + Infinitiv (Das Formular ist auszufüllen.) 

– haben zu + Infinitiv (Der Kunde hat das Formular auszufüllen.) 

– időhatározói kötőszavak (bis, solange, bevor, nachdem, sobald) 

– Plusquamperfekt (Nachdem ich das Gymnasium beendet hatte, besuchte ich die Universität.) 

– Főnévként hasztnált melléknevek (Unsere alte Bekannte hat uns gester besucht.) 

– sich lassen + Infinitiv (Das Fahrrad lässt sich nicht mehr reparieren.) 

– feltételes múlt (Wenn ich Lust gehabt hätte, wäre ich ins Kino gegangen.) 

 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

– az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

– létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

– életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

10 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 6 
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Fächerübergreifende Themen und Situationen 7 

Aktuelle Themen 8 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 8 

Wirtschaft und Finanzen 5 

Arbeitswelt und Karriere 7 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 9 

Vorbereitung auf das Abitur 10 

Összes óraszám: 108 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Biológia: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 

növények és gyümölcsök 

Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Osztályfőnöki: 



Oldal 256 
/ 7 

 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Osztályfőnöki: 

osztálytársak és barátság 

Történelem: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Közélet és szórakozás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Biológia: 

egészségvédelem 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a melléknév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 
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Tudomány és technika, kommunikáció Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Ember és társadalom, függőségek Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Gazdaság és pénzügyek Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

A munka világa, karrier Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

Ismeretszerzés és tudásátadás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil - Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Liebe, Freunde,  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Wohnorte, Freizeitorte, Familienkreis 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gebrauchsgegenstände 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushaltsarbeiten, Essgewohnheiten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Kleider und Mode, Freundschaft 

– Személyes élethez tartozó információk átadása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projekt ppt készítése: 

 ünnepek: születésnap, névnap ünneplése Németországban 

— szerepjáték:  
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 étteremben 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt - 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Wald,  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tierschutz, 

Haustiere halten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wetter und 

Klima, Jahreszeiten 

– Környezetünkhöz tartozó információk feldolgozása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vita: 

 családi ház vagy lakás?  

— önálló témakifejtés: környék látnivalói 

 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus – Utazás és nyaralás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Eintrittskarten, Prospekte  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage, Festivals 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung einer Reise, Stadtrundfahrt 
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– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Tourismus 

– A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték: 

 Radtour  

– egy rövid kisfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung – Közélet és szórakozás 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, berühmte Orte im In- und Ausland 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Veranstaltungen, 

Unterhaltungsmöglichkeiten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterhaltung, 

Kultur, Dientleistungen 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Sport, Lesen 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek megtekintése szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka:  

 egy szórakoztató központ bemutatása 

– szerepjáték:  

 partiszervezés 
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TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen – Célnyelvi 

vonatkozások 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen 

– A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: milyen idegen nyelveket tanulnak legszívesebben 

Németországban? 

– internetes feladatok megoldása 

– nyelvtani, szókincsfejlesztő tesztek megoldása az órán  

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen - Interkulturális és 

országismereti témák 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

– Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, Küche, Sehenswürdigkeiten, Literatur 

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek felismerése. 

– Célnyelvi kultúráról információk szerzése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— hallásértési gyakorlatok 

 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen – Tantárgyak 

kapcsolódási pontjának témái 
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ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból. 

– Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vita: 

 háziállatok a lakásban 

— képleírás: iskolai élet 

— online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen - Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése célnyelven. 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és aktuális hírek és események 

megismerése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 online videók megtekintése:  

 aktuális témákban rövidfilm megtekintése 

 internetes kutatómunka: 

 információszerzés módjai (pl. rádió, tv, újság, internet….) 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation– Tudomány és technika, 

kommunikáció 

ÓRASZÁM: 6 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wissenschaftler, Erfinder 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, IT-Geräte  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

Erfindungen 

– A tudomány és technika tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka 

 híres tudósok Németországban 

– internetes kutatómunka: 

 a kommunikációs formák régen és ma 

– vita:  

 az internet pozitív és negatív oldalai 

 

 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit – Ember és 

társadalom, függőségek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Veranstaltungen in der Familie, Feiertage 
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– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen 

– A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit, Drogen 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freundschaft, 

Aussehen und Persönlichkeit, Verbrechen und Bestrafung 

– Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték  

 rendőrségen 

– olvasott szövegértési feladatok 

– online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen – Gazdaság és pénzügyek 

ÓRASZÁM: 5 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Kreditkarte, 

Formulare  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, online kaufen, Geld wechseln 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

ausgeben  

– A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: 

 az euró megjelenése 
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– szerepjáték: 

 bevásárlás 

— online feladat 

 

 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere – A munka világa és karrier 

ÓRASZÁM: 7 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 

unterschiedlichen Berufen  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bewerbung um einen Job 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufswahl, 

Sommerjobs,  

– A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték  

 nyári munka vállalás 

– fogalmazás: 

 nyári munkám 

— hallásértési feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung - Ismeretszerzés és 

tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 9 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Német nyelvű információ megszerzése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

– prezentáció készítése bármely témában 

– olvasott szövegértési feladatok 

– nyelvhelyességi feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur – Készülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

– alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

– a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

– megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

– megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

– informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

– véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

– középszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

– középszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

– az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

– az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

– középszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

– a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

– a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vizsgafeladatok gyakorlása 
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– vizsgaszituációk gyakorlása 

– szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

– vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

– megadott szószámú szöveg írása az érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

 

A 13. évfolyamon a német, mint első idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 186 

óra /heti 6 óra 

Nyelvi funkciók a német, mint idegen nyelvre a 13. évfolyamon  

A 13. évfolyamra vonatkozóan külön nem szerepelnek a 9-12. évfolyamon elsajátított nyelvi 

funkciók, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B2 szint 

eléréséhez. 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a német, mint idegen nyelvre a 13. évfolyamon  

A 13. évfolyamra vonatkozóan külön nem szerepelnek a 9-12. évfolyamon elsajátított nyelvi elemek 

és struktúrák, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B2 szint 

eléréséhez. 

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

– az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

– létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 

szöveget; 

– életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

 

A témakörök áttekintő táblázata 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

6 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 6 

Reisen und Urlaub, Tourismus 6 
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Öffentliches Leben und Unterhaltung 6 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 6 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 6 

Aktuelle Themen 6 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 6 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 6 

Wirtschaft und Finanzen 6 

Arbeitswelt und Karriere 6 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 6 

Vorbereitung auf das Abitur 108 

Összes óraszám: 186 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Biológia: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 

növények és gyümölcsök 

Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 
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 a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Osztályfőnöki: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás és nyaralás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Osztályfőnöki: 

osztálytársak és barátság 

Történelem: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Közélet és szórakozás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Biológia: 

egészségvédelem 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a melléknév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Osztályfőnöki: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Tantárgyak kapcsolódási pontjának 

témái 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 
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Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Tudomány és technika, kommunikáció Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Ember és társadalom, függőségek Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Gazdaság és pénzügyek Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

A munka világa, karrier Matematika: számítás, számolás 

Pénzügy: gazdasági ismeretek 

Ismeretszerzés és tudásátadás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil - Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Liebe, Freunde,  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Wohnorte, Freizeitorte, Familienkreis 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gebrauchsgegenstände 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushaltsarbeiten, Essgewohnheiten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Kleider und Mode, Freundschaft 

– Személyes élethez tartozó információk átadása. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projekt ppt készítése: 

 ünnepek: születésnap, névnap ünneplése Németországban 

— szerepáték:  

 étteremben 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt - 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Wald,  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz  

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tierschutz, 

Haustiere halten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wetter und 

Klima, Jahreszeiten 

– Környezetünkhöz tartozó információk feldolgozása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vita: 

 családi ház vagy lakás?  

— önálló témakifejtés: környék látnivalói 

 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus – Utazás és nyaralás, turizmus 

ÓRASZÁM: 6 óra 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Eintrittskarten, Prospekte  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage, Festivals 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung einer Reise, Stadtrundfahrt 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, Tourismus 

– A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték: 

 utazási irodában 

– egy rövid kisfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung – Közélet és szórakozás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, berühmte Orte im In- und Ausland 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Veranstaltungen, 

Unterhaltungsmöglichkeiten 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterhaltung, 

Kultur, Dientleistungen 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Sport, Lesen 

– Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek megtekintése szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka:  

 Oktoberfest 

– szerepjáték:  

 hivatalban 

 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen – Célnyelvi 

vonatkozások 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen 

– A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka: hova utaznak legszívesebben a németek? 

– internetes feladatok megoldása 

– nyelvtani, szókincsfejlesztő tesztek megoldása az órán  

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen - Interkulturális és 

országismereti témák 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

– Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, 

typische Wahrzeichen, Küche, Sehenswürdigkeiten, Literatur 

– A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek felismerése. 

– Célnyelvi kultúráról információk szerzése. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— hallásértési gyakorlatok 

– internetes kutatómunka:  

 különböző német kolbászfajták 

 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen – Tantárgyak 

kapcsolódási pontjának témái 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból. 

– Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vita: 

 egészséges életmód 

– internetes kutatómunka 

 a berlini fal lebontása 

— online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen - Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése célnyelven. 

– Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és aktuális hírek és események 

megismerése. 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 online videók megtekintése:  

 aktuális témákban rövidfilm megtekintése 

 internetes kutatómunka: 

 információszerzés módjai (pl. rádió, tv, újság, internet….) 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation– Tudomány és technika, 

kommunikáció 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wissenschaftler, Erfinder 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, IT-Geräte  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

Erfindungen 

– A tudomány és technika tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– internetes kutatómunka 

 Karl Benz 

– vita:  

 kerékpár vagy autó? 

 

 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit – Ember és 

társadalom, függőségek 
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ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des 

Alltags, Mode und Kleidung 

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Veranstaltungen in der Familie, Feiertage 

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen 

– A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit, Drogen 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freundschaft, 

Aussehen und Persönlichkeit, Verbrechen und Bestrafung 

– Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték  

 kórházban 

– olvasott szövegértési feladatok 

– online feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen – Gazdaság és pénzügyek 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer  

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche 

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Kreditkarte, 

Formulare  
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– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, online kaufen, Geld wechseln 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, 

ausgeben  

– A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték: 

 bankkártya igénylése 

— online feladat 

 

 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere – A munka világa és karrier 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer 

– A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, 

Büros  

– A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 

unterschiedlichen Berufen  

– A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

– A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bewerbung um einen Job 

– A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufswahl, 

Sommerjobs,  

– A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó információk megértése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– szerepjáték  

 diákmunka 

— hallásértési feladatok 
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TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung - Ismeretszerzés és 

tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– Német nyelvű információ megszerzése. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 

– prezentáció készítése bármely témában 

– olvasott szövegértési feladatok 

– nyelvhelyességi feladatok 

 

 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur – Készülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 108 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

– a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

– alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

– a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

– megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

– megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

– informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

– véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

– szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

– középszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

– középszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

– az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 
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– az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

– középszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

– a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

– a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– vizsgafeladatok gyakorlása 

– vizsgaszituációk gyakorlása 

– szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

– vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

– megadott szószámú szöveg írása az érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Élő idegen nyelv Német nyelv szakképző iskola 9–11. 

évfolyam 

 

A szakképző iskolai program keretében a 9–11. évfolyamban minden tanuló számára kötelező egy 

idegen nyelv tanulása. A hatékonyság szempontjából célszerű azt a nyelvet választani, amellyel az 

ismerkedést a tanuló az általános iskolában elkezdte. 

Az idegen nyelv műveltségterület kerettantervének középpontjában a tanuló áll, illetve az a 

törekvés, hogy a tanuló a szakképző iskolai idegennyelv-tanulás során olyan kompetenciák 

birtokába jusson, melyek képessé teszik őt az idegen nyelvi kommunikációra, valamint arra, hogy 

megfelelő motiváció esetén a kötelező nyelvtanulás időszakát követően önállóan is tovább tudja 

ápolni és fejleszteni idegennyelv-tudását. A használható nyelvtudás a tanuló számára nemcsak azt 

jelenti, hogy jobb esélyekkel indul a munkaerőpiacon, hanem egyben kulcsot is ad a kezébe más 

népek, más kultúrák, s ezáltal önmaga, saját népe és saját kultúrája alaposabb megismeréséhez, jobb 

megértéséhez. 

 

Célok és feladatok 

 

A szakképző iskolába bekerülő tanulók tanulási nehézségekkel küzdenek, sokuk küzd az 

alapkészségekhez kapcsolódó problémákkal (írási, olvasási és számolási nehézségekkel). A 

legtöbbjük hátrányos szociális helyzetű, és meglehetősen motiválatlan a tanulást illetően 
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Fejleszteni szükséges a tanulók négy nyelvi alapkészségét, elsősorban a beszédértés és a 

beszédkészség területén, illetve ezekkel szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban a 

tanulók stratégiai, szociális és személyes kompetenciáit. 

A helyi tanterv tartalmazza a 9–11. évfolyamok idegennyelv-oktatásának fejlesztési céljait. 

A célokból kiindulva meghatározza a fejlesztési feladatokat, az azokhoz szükséges előzetes tudást, 

a követelményeket/tartalmakat, kulcsfogalmakat és a fejlesztés várt eredményeit az évfolyamok 

végén.  

A műveltségterület tanításának célrendszere alapját a kommunikatív kompetencia fejlesztése 

alkotja a négy nyelvi alapkészség – beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, íráskészség – 

területén. A készségek közül a beszédértés és a beszédkészség, illetve a szóbeli interakció élvez 

előnyt. Az elérendő cél az, hogy a tanulók meg tudják oldani a nyelvhasználatot igénylő feladataikat 

az élet különböző területein, a magánéletben, a közéletben, az oktatásban vagy a munka világában. 

A célnyelvi műveltség és az interkulturális kompetencia fejlesztése eredményeképpen a tanulók 

legyenek képesek a saját és más kultúrák különbségeinek és hasonlóságainak értelmezésére, és 

váljanak nyitottabbá és érzékenyebbé más kultúrák iránt. Fontos a pozitív attitűd és motiváció 

kialakítása a nyelvtanulás, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerése iránt, a nevelési 

és tantárgy-integrációs lehetőségek kihasználásával a nyelvtanítás tartalmának rugalmas keretein 

belül. 

Az IKT alkalmazási képességének fejlesztése során a nyelvtanulás és a nyelvtanítás a mai kor 

igényeinek és szükségleteinek megfelelően, a kommunikációs és információs technológiák 

használatának beépítésével történjék, ezzel is segítve az autonóm nyelvtanulóvá válást. Fontos cél 

a nyelvtanulási stratégiák kialakítása, azaz a nyelvtanuló legyen képes nyelvtudását önállóan 

fenntartani, továbbfejleszteni, emellett újabb idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen elsajátítani. 

A fejlesztési feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a szakképző iskolai 

tanulók esetében egy olyan célcsoportról van szó, melynek tagjai közül sokakra jellemző, hogy 

tanulási nehézségekkel küzdenek, gyakori iskolai élményük a kudarc, kevés az önbizalmuk, csekély 

a tanulási motivációjuk, alacsony szintű az olvasottságuk, fejletlen a szövegértésük, az átlagosnál 

gyengébb a kommunikációs képességük, kevés támogatást, biztatást kapnak a szülői háttértől. 

Mindezek tükrében, az idegennyelv-oktatásnak ebben az iskolatípusban kiemelt feladata a 

tanulók nyelvtanulási kedvének felkeltése és fenntartása. Segíteni kell a tanulókat abban, hogy 

bízzanak önmagukban, bebizonyítsák önmaguknak és környezetüknek: képesek az idegen nyelv 

elsajátítására és különböző élethelyzetekben történő sikeres alkalmazására. Biztosítani kell 

számukra a feltételeket ahhoz, hogy logikusan egymásra épülő, kis lépésekben átismételhessék, 

rendszerezhessék és bővíthessék korábban megszerzett nyelvtudásukat, vagy amennyiben 
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valamilyen oknál fogva az előző évfolyamokon nem vagy csak rövid ideig tanulták az idegen 

nyelvet, felzárkózhassanak társaikhoz.  

Mindennek eléréséhez, teljesítéséhez fejleszteni kell a tanulók idegen nyelvi alapkészségeit 

a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével, ezen belül pedig a beszédkészség területén 

a nyelvhelyesség helyett a folyamatosság és a megfelelő szóhasználat középpontba állításával. Az 

idegen nyelvi kommunikatív kompetencia szoros összefüggésben és állandó kölcsönhatásban áll a 

tanuló általános kompetenciáival. Így fejleszteni szükséges a tanuló stratégiai kompetenciáját, nagy 

hangsúlyt helyezve azokra a stratégiákra, melyek elősegítik az önálló nyelvtanulóvá válást, melyek 

hatékonyabbá teszik a nyelvtanulást, és megkönnyítik a nyelvhasználatot, interkulturális 

kompetenciáját, amibe beletartozik a saját és az idegen kultúra egymáshoz való viszonyításának 

képessége; a más kultúrák képviselőivel való kapcsolatteremtés készsége és képessége; a kultúrák 

különbözőségéből adódó félreértések kezelésére való készség és képesség; szociális 

kompetenciáját, azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett munka készségét és 

képességét; személyes kompetenciáit. 

A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és 

motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a célnyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint más 

nyelvek megismerésére.  

Növeli a nyelvtanítás és -tanulás hatékonyságát, eredményességét, ha kialakul a tanulók 

együttműködési készsége, részt tudnak venni pár- és csoportmunkában. 

 

 

Kimeneti szint a 9-11. évfolyamra vonatkozóan 

 

A szakképző iskolában folyó idegennyelv-oktatás célja, hogy a tanulók a 11. évfolyam 

befejezésekor elérjék a Közös Európai Referenciakeretben meghatározott A1 minimumszintet a 

négy alapkészségben, elmozduljanak az A2 alapszint irányába, és a beszédértés és beszédkészség 

terén elérjék az A2 szintet. Optimális esetben a tanulók elérhetik az A2 szintet mind a négy 

alapkészségben. 

A1 szinten (minimumszint) a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi 

kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek 

konkrét kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud 

tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek (pl. hogy hol lakik), amelyek olyan emberekre 

vonatkoznak, akiket ismer, vagy olyan dolgokra, amelyekkel rendelkezik. Képes nagyon egyszerű 

interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél, és segítőkész. 
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Beszédértés: képes önmagára, családjára és közvetlen környezetére vonatkozó ismerős 

szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni, ha lassan és érthetően mondják azokat.  

Képes megérteni ismerős kifejezéseket és egyszerű mondatokat, melyek a mindennapi élet konkrét 

szükségleteivel kapcsolatosak, ha lassan és érthetően beszélnek hozzá, és a legfontosabb 

információkat többször elismétlik. Képes ismerős témakörökön belül lassan és érthetően elmondott 

rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az internacionalizmus, és van ideje feldolgozni 

a hallottakat. Képes megérteni neveket, számokat, árakat és időpontokat, ha lassan és érthetően 

beszélnek hozzá. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált szövegekben, melyek a mindennapok konkrét 

szükségleteivel kapcsolatosak, egyes szavakat és nagyon egyszerű mondatokat megérteni. Képes 

arra, hogy a sok internacionalizmust tartalmazó, képekkel illusztrált információközlő szövegek 

témáját azonosítsa, és a lényegi információkat megértse. Ismerős kontextusban képes megérteni 

neveket, számokat, árakat és időpontokat, valamint egyes szavakat és nagyon egyszerű 

kifejezéseket. 

Beszédkészség: képes arra, hogy konkrét, ismerős helyzetekben egyszerű szavakkal, 

hétköznapi szófordulatokkal és nagyon egyszerű nyelvtani szerkezetekkel alapvető információkat 

adjon önmagáról és közvetlen környezetéről. Képes ismerős, hétköznapi helyzetekben röviden és 

jól begyakorolt fordulatok segítségével közléseket megfogalmazni úgy, hogy beszéd közben 

időnként esetleg hosszabb szüneteket tart, szavak után kutat az emlékezetében, küzd a nehéz szavak 

kiejtésével, és mondandóját olykor újrafogalmazza. Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat 

egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert”, összekössön. Képes az abc hangjait és egy 

adott mennyiségű szót és kifejezést úgy kiejteni, hogy beszédét nagyobb erőfeszítés nélkül meg 

lehet érteni. Közléseiben nagyjából megfelelően alkalmazza a szó- és mondathangsúlyt. 

Íráskészség: képes a személyére és az egészen mindennapi, ismerős dolgokra vonatkozó 

adatokat röviden és egyszerűen írásban megfogalmazni. Képes szótár segítségével mindennapi, 

ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzéseket készíteni. Képes számára ismerős szavakat és gyakran 

használt fordulatokat nagyjából helyesen leírni. Képes arra, hogy szavakat és szócsoportokat 

egyszerű kötőszavakkal, mint pl. „és”, „vagy”, „mert” összekössön. 

Szóbeli interakció: képes egyszerű módon kommunikálni, ha beszédpartnere lassan és 

érthetően beszél, továbbá hajlandó arra, hogy mondanivalóját szükség esetén többször, 

többféleképpen elismételje, és segítséget nyújtson a válaszadásban. Képes arra, hogy egyszerű 

beszélgetést kezdeményezzen, s ennek során érti és alkalmazza a köszönés, búcsúzkodás és az 

alapvető udvariassági formák legegyszerűbb változatait. Képes néhány egyszerű, jól begyakorolt 

kifejezéssel és mondattal megoldani olyan ismerős helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét 
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szükségleteihez kapcsolódnak. Képes jól ismert helyzetekben egyszerű szavak, kifejezések és 

nyelvtani szerkezetek segítségével megválaszolni a közvetlenül hozzá intézett kérdéseket, és képes 

arra, hogy ő maga is feltegyen egyszerű kérdéseket. Képes rövid beszélgetésben előre begyakorolt 

fordulatok segítségével kommunikálni, még ha gyakran megakad is, és keresi a szavakat. Képes 

arra, hogy beszédpartnere mondanivalóját a mondathangsúly alapján kijelentésként, kérdésként 

vagy felszólításként értelmezze. Képes beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy 

mondanivalójában többnyire világosan elkülönüljön a kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése 

legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit mond. 

Írásbeli interakció: képes arra, hogy ismerős témakörökben szótár segítségével egyszerű, rövid 

közléseket megfogalmazzon, miközben a tanult egyszerű nyelvtani szerkezetek használatában még 

bizonytalanságokat mutat. Képes arra, hogy személyes kapcsolatai ápolására rövid, egyszerű 

szövegeket alkosson (pl. üdvözlőkártya, levelezőlap, e-mail). 

A2 szinten (alapszint) a tanuló megért olyan mondatokat és gyakrabban használt 

kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető 

személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás). Az egyszerű és 

rutinszerű nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon 

információkat cserél családi vagy mindennapi dolgokról. Le tudja írni nagyon egyszerű formában a 

viszonyulását valamihez, a közvetlen környezetében és olyan területeken, amelyek a legalapvetőbb 

szükségleteket érintik.  

Beszédértés: képes arra, hogy a mindennapi élet területén egyszerű mondatokat, gyakran 

használt szófordulatokat, szavakat megértsen. Képes arra, hogy felismerje a lassan és érthetően, 

valamint irodalmi nyelven elhangzó és ismerős dolgokról szóló szövegek témáját. Képes ismerős 

témakörökön belül érthetően elmondott rövid szövegek lényegét megérteni, ha sok bennük az 

internacionalizmus, és van ideje feldolgozni a hallottakat. Képes egyszerű, rövid, mindennapokkal 

kapcsolatos szövegek témáját meghatározni, valamint a szövegekből egyszerű, személyes 

szükségletei szempontjából fontos információkat kiszűrni. 

Olvasásértés: képes egyszerű és jól strukturált, a mindennapi élettel összefüggő szövegek 

lényegét megérteni. Képes ismerős témakörökben egyszerű és formalizált szövegeket megérteni, ha 

azok nagyrészt gyakran előforduló szavakat és fordulatokat, vagy internacionalizmusokat 

tartalmaznak. Képes arra, hogy hosszabb szövegekből kiszűrje és megértse a számára fontos 

információt. 

Beszédkészség: képes arra, hogy mindennapi helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kifejezze magát, miközben még gyakran megakad, és szavak után kutat. Képes arra, hogy egyszerű 

szavakkal és esetenként rövid mondatokkal megközelítően korrekt közléseket fogalmazzon meg 
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közvetlen környezetével (pl. emberek, helyek és helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok) 

kapcsolatosan. Képes csekély szókincs és egyszerű nyelvtani szerkezetek segítségével ismerős 

témákról, személyes érdeklődési körében közléseket megfogalmazni. Közléseiben többnyire 

világosan ki tudja fejezni szándékát. Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak 

segítségével („először”, „aztán”, „azután”, „később”, végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes 

arra, hogy szavakat és egyszerű mondatokat kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) összekössön. 

Képes mondatait helyesen hangsúlyozni és hosszabb közléseit megfelelően tagolni. Kiejtése 

többnyire nem nehezíti az értést, bár idegen akcentusa feltűnő. 

Íráskészség: képes arra, hogy egyszerű kifejezésekkel és rövid mondatokkal nagyjából hibátlan 

közléseket fogalmazzon meg közvetlen környezetével kapcsolatban (pl. emberek, helyek és 

helyszínek, munkahelyi vagy iskolai tapasztalatok). Képes arra, hogy csekély szókinccsel és néhány 

egyszerű nyelvtani szerkezettel egyszerű formában nyilatkozzon ismerős témákról, őt magát 

személyesen érintő kérdésekről. Képes egy esemény lefolyásáról megfelelő kötőszavak segítségével 

(„először”, „aztán”, „utána”, „később”, „végül”) időbeli sorrendben beszámolni. Képes arra, hogy 

egyszerű mondatokat fogalmazzon meg, és ezeket egyszerű kötőszavakkal (pl. „és”, „de”, „mert”) 

összekösse. Képes néhány fontos helyesírási szabály megközelítően helyes alkalmazására. 

Szóbeli interakció: képes ismerős témákról egyszerű módon kommunikálni, ha 

beszélgetőpartnere irodalmi nyelven szól hozzá, és hajlandó arra, hogy kérésre bizonyos dolgokat 

megismételjen vagy átfogalmazzon. Képes arra, hogy a mindennapi élet konkrét szükségleteihez 

kapcsolódó helyzetekben rövid, egyszerű kifejezésekkel, mondatokkal kommunikáljon, miközben 

a kevésbé ismerős helyzeteket még nem mindig tudja megoldani, és esetenként félreértésekbe 

bonyolódik. Képes arra, hogy megoldjon ismerős, egyszerű és rutinszerű nyelvi helyzeteket, de 

közléseit rövidre fogja. Képes arra, hogy ismerős helyzetekben egyszerű nyelvi eszközökkel 

kommunikáljon. Képes arra, hogy ismerős témakörben folyó beszélgetések során, ha azok lassan és 

érthetően zajlanak, kövesse a beszélgetések fonalát, kérdéseket tegyen fel, illetve kérdésekre 

válaszoljon. Képes arra, hogy nem értés esetén megkérje beszélgetőpartnerét, ismételje meg a 

mondottakat, vagy betűzzön bizonyos szavakat, és kérésre ő maga is képes ezt megtenni. Képes 

beszédében a mondathangsúlyt úgy alkalmazni, hogy mondanivalójában világosan elkülönüljön a 

kijelentés, a kérdés és a felszólítás. Kiejtése többnyire nem zavarja közlései megértését. 

Írásbeli interakció: képes jól ismert helyzetekben megfelelő szókinccsel rövid, egyszerű 

közléseket fogalmazni, melyekben sok a formalizált elem, visszatérő szófordulat. Képes rövid, 

személyes jellegű szövegekben, melyek egyszerű formában eseményekre és kívánságokra 

vonatkoznak, a közléseket megérteni, és azokra egyszerű nyelvi eszközökkel reagálni. Képes 
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gyakran használt szavak esetében alkalmazni a legfontosabb helyesírási szabályokat, s így a 

helytelen írásmódból adódó félreértéseket elkerülni. 

 

 

 

 

 

Értékelési rendszer 

 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. Jelen 

helyi tanterv továbbhaladási feltétele: az elégséges osztályzat megszerzése év végén.  

 

 

Értékelési szempontok 

 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

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

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

Az írásbeli számonkérés formái: 

– szódolgozat 

– írásbeli felelet 

– szorgalmi feladat 

– projektmunka 

– órai munka 

– egyéb. 

Az írásbeli számonkérés célja a szókincs, az olvasás értés, a (gépi) beszédértés és íráskészség, 

valamint a nyelvhelyesség mérése.  
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A szóbeli számonkérés formái:  

– felelet 

– egyéb. 

A szóbeli számonkérés célja a beszédkészség és beszédértés mérése. 

 

Óraterv 

 

Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező óraszámát tartalmazza, a jobb oldali 

rovatba pedig az intézmény által jóváhagyott kötelező óraszámot jegyeztük be. 

 

Évfolyam 9. 10. 11. 

Heti 

óraszám 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Tanítási hetek 

száma 

 

36 

 

36 

 

36 

Éves 

óraszám 

 

72 

 

36 

 

31 

 

 

A szakképző iskola 9–11. évfolyam idegen nyelvi műveltségterület tartalmát/témaköreit, illetve az 

órakeretet a következő táblázat tartalmazza: 

 

 

Témakör 

Óraszámok 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 

A nyelvtanulás célja 2 1 1 

Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 4 2 2 

Tematikus ismétlés - 3 2 

Én és a családom 10 - - 

Az otthonom - 10 - 
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Az iskola és barátaim 7 - - 

Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 3 - 8 

Eszem-iszom, étkezés 10 - 2 

Szabadidőmben 5 8 2 

Válasszunk szakmát! 6 - 5 

Végre itt a nyár! 3 3 3 

Összes óraszám: 50 27 25 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelvtanulás célja 

Órakeret 

9. évf. 2 óra 

10. évf. 1 óra 

11. évf. 1 óra 

Előzetes tudás 
Az általános iskolából hozott ismeretek az idegen nyelvek tudásának 

fontosságáról. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tanulók általános iskolában szerzett tapasztalatainak számbavétele.  

A sikeres területek erősítése, fejlesztése, a kudarcok okainak feltárása, 

megoldások keresése az eredményes nyelvtanulás érdekében.  

Az elérendő nyelvi szintek tartalmának ismertetése. 

Célok meghatározása: a négy nyelvi alapkészség közül a beszédértés 

és a beszédkészség előtérbe helyezése. A kommunikatív 

helyzetgyakorlatok szerepének hangsúlyozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az idegen nyelv tanulása során megélt sikerek és kudarcok 

tematikus összeállítása, elemzése. 

A szakképző iskolai nyelvoktatás céljainak meghatározása, a tanév 

során feldolgozásra kerülő témák ismertetése, egyeztetés alapján a 

sorrendiség rögzítése. A tanár-diák együttműködési szabályok 

rögzítése. 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: hivatalos 

szövegek értelmezése. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Az EU-tagállamokban beszélt nyelvek, nyelvcsaládok, 

nyelvrokonságok, jövevényszavak a történelmi eseményekhez 

köthetően, a digitális technológia szókészlete, idegen szavak a 

mindennapjainkban, nyelvi fordulatok, anyanyelvi sokszínűség, idegen 

nyelvi korrektség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Hogyan tanuljam az idegen-nyelveket? 

Órakeret 

9. évf. 4 óra 

10. évf. 2 óra 

11. évf. 2 óra 

Előzetes tudás 

Az általános iskolában az idegen nyelvek tanulása során az 

alapkészségek területein: beszédértés, olvasásértés, beszédkészség, 

íráskészség, szóbeli interakció és az írásbeli interakció terén elsajátított 

technikák. 

 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A környezet (osztálytársak, tanár, iskola), a nyelvtanulási szakasz 

legfontosabb célkitűzéseinek, tartalmainak megismerése, a tanulói 

vélemények figyelembe vétele ezek kialakításában. Az önálló tanulásra 

való képesség fontosságának beláttatása. A legalapvetőbb tanulótípusok 

megismerése, az ismeretek önmagára vonatkoztatása. A hatékony 

(nyelv)tanulási stratégiák használata. A stratégiai kompetenciák 

fejlesztése. Alapvető ismeretek szerzése a célnyelvi országokról, a 

célnyelvnek Magyarországon, Európában és a világban játszott 

szerepéről. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismerkedés az új osztálytársakkal, a nyelvtanárral, az iskolával. 

Ismerkedés a tantervvel, a tantervi célok megismerése és 

megvitatása, egyéni célok megfogalmazása. 

A szakképző iskolai tanulmányok során feldolgozandó témakörök 

megismerése és megvitatása. Ötletbörze a nyelvtanulás 

hatékonyságának növelésére. Nyelvórai szabályok – a közös munka 

kereteinek meghatározása. A célnyelvi országokkal kapcsolatos 

Természetismeret: 

idegrendszer és 

viselkedés. 
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alapvető ismeretek rendszerezése, elmélyítése, valamint a 

célnyelvre, annak szerepére, hasznára vonatkozó ismeretek 

felfrissítése, újabb ismeretek megszerzése, bővítése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulási technika, tanulási stratégia: RJR- ráhangolás, 

jelentésteremtés, reflektálás; MURDER- MOOD – hangulatteremtés, 

motiválás. UNDERSTANDING – megértés; RECALLING – 

visszahívás; DIGEST – „emésztés”, feldolgozás; EXPANDING – 

kiterjesztés, önvizsgálat; REVIEWING – áttekintés, ismétlés. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Én és a családom 

 

Órakeret 

9. évf. 10 óra 

 

Előzetes tudás 

Az általános iskolából hozott, a témakörhöz kapcsolódó szókincs, a 

szűkebb/tágabb családon belüli kapcsolatrendszer, az ebből fakadó 

feladatkörök anyanyelven. A generációk fogalma, a kommunikáció 

lehetséges módjai a szűkebb/tágabb családon belül. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Bemutatkozás (alapvető személyi adatok: családnév, keresztnév, 

kor, lakhely, állampolgárság, foglalkozás, esetleg kedvenc ételek, 

kedvenc időtöltés, háziállatok stb.). 

Családtagok bemutatása: rokoni kapcsolatok megnevezése, 

családtagok legfontosabb adatainak, jellemzőinek felsorolása (név, 

kor, foglalkozás, esetleg külső és belső tulajdonságok, kedvenc 

időtöltés stb.). 

Egy napom: a mindennapokra jellemző alapvető tevékenységek 

felsorolása, napszakokhoz, esetleg időpontokhoz való kapcsolása.  

A család egy hétköznapjának bemutatása, a családtagok feladatai. A 

témába vágó célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása alapján 

az adott nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

személyének, családjának megismerése. 

Társadalomismeret: 

állampolgári jogok és 

kötelességek, 

egyének és közösségek 

szerepe a 

történelemben. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

konfliktusok 

ábrázolása az 

irodalmi/művészeti 

alkotásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Személyi adat, lakóhely, állampolgárság, foglalkozás, külső és belső 

tulajdonság, napszak, időpont, családon belüli feladatok. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az otthonom 

 

Órakeret 

10. évf. 10 óra 

 

Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri a lakhatási lehetőségeket, azok 

pozitívumait/negatívumait. Meg tudja nevezni a lakás helyiségeit, 

funkcióit, berendezési tárgyait, a mindennapi élethez szükséges 

eszközöket. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 
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Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. 

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tanuló szobájának, lakóterének bemutatása fényképek, rajz 

alapján. A kedvenc bútordarab bemutatása. A lakás egyéb 

helyiségeinek bemutatása. A lakás és közvetlen környezetének 

bemutatása (kert, park, üzletek, posta stb.). A szomszédok 

bemutatása. Az iskolától hazáig vezető útvonal leírása. A témába 

vágó olvasott célnyelvi szövegek, hanganyagok feldolgozása 

alapján a nyelvterület országaiban élő hasonló korú fiatalok 

lakókörnyezetének megismerése. 

Tárgyak, személyek összefüggő leírása egyszerű nyelvi 

eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott és olvasott szövegek 

feldolgozása. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése (szóban, írásban, rajzos formában). 

Különböző forrásokból származó, különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Társadalomismeret: 

földrajz és település 

kapcsolata 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: hivatalos 

szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Város, vidék, családi ház, sorház, bérház, albérlet, irány, hosszúsági 

mértékegység, online-vásárlás, online-lakáshirdetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az iskola és barátaim 

 

Órakeret 

9. évf. 7 óra 
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Előzetes tudás 

Anyanyelven ismeri az iskolatípusokat, azok képzési struktúráját, 

rendszerét. Tisztában van saját tanulmányi kötelezettségeivel, meg 

tudja fogalmazni helyét a rendszerben. Tudja a barátság fogalmat 

definiálni, ismeri a barátság működésének szabályrendszerét. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi iskolarendszer megismerése, a különböző 

szakaszok tartalmi/tantárgyi elvárásai nagy vonalakban. 

Vizsgarendszerek a magyarországi közoktatásban. Az iskolai 

hétköznapok rendje, a benne tevékenykedők feladatköre, 

kötelességei és jogai. A nevelés-oktatás folyamata során barátságok 

kialakulásának lehetséges módjai, helyszínei, a hosszú barátság, egy 

életen át tartó barátság feltételei. 

Egy jó vagy a legjobb barát bemutatása, személyes adatok, külső, 

belső tulajdonságok. A barátom és én – hasonlóságok és különbségek 

megnevezése. 

Közös programok. A témába vágó olvasott célnyelvi szövegek, 

hanganyagok feldolgozása alapján az idegen nyelvterület 

országaiban élő hasonló korú fiatalok lakókörnyezetének 

megismerése. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Társadalomismeret: 

iskola a történelemben. 
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Személyek, tevékenységek összefüggő bemutatása/leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása.  

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása, kreatív módon történő 

megjelenítése szóban, írásban, illetve rajzos formában.  

Különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Iskolakötelezettség, alapkészség és -képesség, tanulási stratégia, 

tantárgyi alapkövetelmény, vizsgakövetelmény, általános műveltség, 

élethosszig tartó tanulás, formális, non-formális, informális tanulás.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 

Órakeret 

9. évf. 3 óra 

11. évf. 8 óra 

Előzetes tudás 

Anyanyelven az évszakok jellemzői, az emberi szervezetre gyakorolt 

hatásuk, annak védekező mechanizmusa, illetve a tevőleges védekezés 

formái. Anyanyelven a korra, nemre jellemző, az évszakok változását 

követő, női/férfi ruhadarabok, kiegészítő kellékek, valamint a 

praktikusság és divat fogalmak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése. 

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre. 
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A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az évszakok jellemzése, hatásai az emberi szervezetre. A női/férfi 

ruhadarabok és kiegészítők megnevezése, ezek interakcióban való 

használata. A tanuló kedvenc ruhadarabjai, hajviselet, smink és 

testékszerek. 

Mit vegyek fel? Öltözékek összeállítása a különböző 

élethelyzetekben/alkalmakra – az iskolában, buliban, 

osztálykiránduláson, farsangra, ünnepeken, színházban viselt 

ruhadarabok. 

Az időjárás megfigyelése napra/hétre/évszakra/égövre vonatkozóan. 

Esetleg: extrém időjárási viszonyok okozta katasztrófák. 

Új ruhadarab, cipő, kiegészítők vásárlása a szaküzletekben, 

plázákban, illetve online-áruházakban. Segítségkérés szóban, 

írásban.  

Ok-okozati összefüggések észrevétele az évszakok és az öltözködés 

között. 

A divat, praktikusság, az ár-érték arányának fogalma. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/látott/olvasott szövegek 

feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, térképek, diagramok 

értelmezése. 

Társadalomismeret: 

a divat története 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: irodalmi és 

hétköznapi szövegek 

értelmezése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszak, napszak, időjárási jelenség; second hand, online-vásárlás, 

bankkártyával történő fizetés, reklamálás, árucsere, 

természetes/környezetre káros alapanyag, a vásárlás mint 

szenvedélybetegség, fogyasztói társadalom, veszélyforrás, védekezés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Eszem-iszom, étkezés 

Órakeret 

9. évf. 10 óra 

11. évf. 2 óra 

Előzetes tudás 

A korábbi formális és informális módon elsajátított ismeretek az 

étkezéssel kapcsolatban, alapanyagok eredete, feldolgozási módjai, 

receptek értelmezése, ételek elkészítése otthon, vendéglőben, fast food 
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vendéglőben, az egészséges táplálkozás ismérvei, a helytelen 

táplálkozás okozta betegségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az étkezési szokások – mikor, mit, hol szokott enni/inni a tanuló. 

Hogyan étkezik a család, mi a menü hétköznap, ünnepnap, baráti 

összejövetelek alkalmával? Milyen alkalmakkor étkezik a család 

házon kívül? Hogyan zajlik ez az esemény?  

Munkamegosztás a családban – ki vásárol, ki főz, ki teríti meg/szedi 

le az asztalt, ki mosogat? 

Az étkezési etikett otthon és vendégségben. Az egyszerű ételek 

receptjei, amelyeket a tanuló maga is el tud készíteni, az összetevők, 

az elkészítés módjának szóbeli ismertetése. Kedvenc ételek és az 

egészség megőrzése. Az egészséges étkezés alapszabályai. A család 

étkezésére költhető havi összeg, a gazdálkodási, döntési attitűd. 

Vásárlás a szupermarketben, piacon, pékségben, hentesnél és az 

őstermelőtől. Az étkezési szokások, az egészség megőrzése, illetve a 

betegség kialakulása közötti összefüggések felismerése.  

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

Természetismeret: 

táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás. 
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Tárgyak, események, cselekvéssorok összefüggő leírása egyszerű 

nyelvi eszközökkel. A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott 

szövegek feldolgozása.  

Szövegszegény dokumentumok, grafikonok, diagramok, statisztikai 

adatok értelmezése. 

A beszélgetések, illetve a hallott/olvasott szövegek feldolgozása 

során kapott információk feldolgozása kreatív módon – kollázs, rajz, 

fotó, poszter – történő megjelenítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bioélelmiszer, élelmiszeripar, adalék, tömegtermelés, alacsony 

tápanyagértékű élelmiszer, friss, tápanyagban gazdag élelmiszer, 

termelési, tenyésztési, főzési technológia, táplálkozás, egészség, 

betegség, főzés mint hobbi, élelmiszeripari foglalkozás, mezőgazdasági 

foglalkozás, fogyasztói társadalom, veszélyforrás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Szabadidőmben 

Órakeret 

9. évf. 5 óra 

10. évf. 8 óra 

11. évf. 2 óra 

Előzetes tudás 

A kulturális és sporttevékenységek egészséges aránya, a nyomtatott és 

elektronikus média eszközei, a közösségi aktivitások, a zene, a tánc, a 

színház, az utazás, a mindennapok sportja, extrém-sportok, egészség 

megőrzése, illetve annak veszélyeztetése, számítógép a munkánkban és 

a szabadidőnkben. Az elektronikus média mint a haladás, illetve a 

függőség eszköze. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  
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Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Munkamegosztás a családban – a tanuló feladatai, amelyeket 

szívesen végez, és amelyeket nem. A tanuló kedvenc időtöltése, 

kedvenc filmje, kedvenc könyve/olvasmányai, olvasási szokásai, esti 

programjai, hétvégi programjai, kedvenc zenéje, tévénézési szokásai, 

haverok, bulik, közös programok. 

Sportok, amelyeket a tanuló űz/szeret– sport az iskolában és az 

iskolán kívül, tömegsport, versenysport, extrém sportok. 

Az egészséges életmód feltételrendszerének megteremtése, annak 

akadályai, belső-külső tényezői.  

A belső béke, lelki egyensúly és a szabadidő eltöltésének módja és 

időtartama. 

A fizikális erőnlét, a szellemi és testi teljesítőképesség összefüggése. 

Statisztikai adatok elemzése és következtetések levonása. 

Szenvedélybetegségek kialakulásának okai, a gyógyíthatóság 

feltételrendszere. Tervezett szabadidős tevékenységek, avagy mit 

hoz a nap. 

Egyszerű nyelvi eszközök felhasználásával lebonyolított, többnyire 

irányított beszélgetések pár- és csoportmunkában, illetve plénumban. 

A témakörhöz kapcsolódó hallott/olvasott szövegek feldolgozása. A 

különböző forrásokból származó/különböző személyekkel 

kapcsolatos információk összevetése, hasonlóságok és különbségek 

felfedezése.  

Természetismeret: 

állandóság és 

változatok – 

információ, 

szexualitás, az emberi 

élet szakaszai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szabadidős tevékenység, egészségmegőrzés, kikapcsolódás, 

erőgyűjtés, aktív/passzív tevékenység, szenvedélybetegség, testépítés, a 

szellem karbantartása, munka és szabadidő aránya, fogyasztói 

társadalom, veszélyforrás. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Válasszunk szakmát! 

Órakeret 

9. évf. 6 óra 

11. évf. 5 óra 

Előzetes tudás 

Családi tradíciók, sikerszakmák, divatszakmák, fizikai erőnlétet/ 

szellemi teljesítményt igénylő szakmák, hiányszakmák, 

alkalmazotti/beosztotti státusz, vállalkozói szemlélet. A formális 

tanulás során a tantárgyi tartalmak ismerete, a kiválasztott szakmáról 

szerzett ismeretek, a munkaerő-piaci helyzet aktuális ismerete. A 

munkába-állás feltételei, kereseti lehetőségek, munkahelyi biztonsági 

előírások, munkajogi viták, jogorvoslati lehetőségek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Mit várok a holnaptól? – Képekkel, rajzokkal, rövid szövegekkel 

illusztrált beszámoló a közeli jövő terveiről.  

 

Társadalomismeret: 
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Mit várok a távolabbi jövőtől? – Képekkel, rajzokkal, rövid 

szövegekkel illusztrált beszámoló a távolabbi jövő terveiről: 

a család, az ideális partner, gyerekek, nagycsalád, 

lakáskörülmények; álmaim háza/lakása/kertje, utazások; álmaim 

országa/városa, foglalkozásom, munkakörülményeim, baráti 

köröm, társas életem, autóm. 

Foglalkozások a környezetemben – táblázatos összeállítás, előnyök 

és hátrányok megfogalmazása. 

A magyar iskolarendszer felépítése/képzési formák – helyem, 

lehetőségeim ebben a rendszerben. Összehasonlítás az idegen 

nyelvterületen kínálkozó lehetőségekkel. 

Álmaim foglalkozása, a munka világa, kereseti lehetőségek, 

munkaidő, munkakörülmények, munkatársak, érdekes, különleges 

foglalkozások, az álláskeresés lehetőségei, az állásinterjú formái, 

menete, elemei, fogalmak ismerete. Pontokba rendezett önéletrajz 

elkészítése, egyszerű bemutatkozó levél megfogalmazása. 

Szakmacsoportos rész 

Milyen foglalkozások tartoznak egy adott szakmacsoportba? Hol és 

hogyan lehet megszerezni a megfelelő szakmai képesítést (esetleg 

összehasonlítva az idegen nyelvű országokkal)? 

Milyen ismeretek, készségek, képességek szükségesek egy adott 

szakma gyakorlásához? Milyen tevékenységeket, feladatokat kell 

ellátni az adott szakmában dolgozóknak? Melyek a munkavégzés 

legfontosabb eszközei? Milyenek a munkakörülmények és a 

kereseti lehetőségek, perspektívák a jövőt illetően? 

globalizációs 

jelenségek. 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

hatványozási 

ismeretek. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

hivatalos szövegek, 

dokumentumok 

létrehozása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Formális, non-formális, informális tanulás, tanulmányi idő, tandíj, 

tanulmányok abszolválása, álláskeresés, önéletrajz, állásinterjú, 

munkába állás, életpálya-építés, egész életen át tartó tanulás, családi 

bevétel, kiadás, diákmunka, alkalmi munka, főállás, mellékállás, 
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értelmiségi lét, alkalmazotti/beosztotti lét, vállalkozói attitűd, 

megélhetés, korlátozott lehetőség, családi pénzügyi gazdálkodás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Végre itt a nyár! – projekttervek 

Órakeret 

9. évf. 3 óra 

10. évf. 3 óra 

11. évf. 3 óra 

Előzetes tudás 

Aktív/ passzív pihenés, országjárás, külföldi utazás, biciklitúrák, 

szállásfoglalás, étkezés, közlekedés, útikönyv, információgyűjtés, 

tapasztalatcsere. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az idegen nyelv használata a feldolgozandó témakörhöz kapcsolódó 

kommunikatív helyzetekben.  

A négy nyelvi alapkészség fejlesztése, a tematikus szókincs bővítése. 

A témakörhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek megoldásához 

szükséges legalapvetőbb nyelvtani szerkezetek felismerése és 

alkalmazása. 

Törekvés a folyamatosságra és az érthető kiejtésre. Az interkulturális 

kompetencia fejlesztése.  

Nyitottság kialakítása a célnyelvet beszélő népek és kultúrájuk, 

valamint más népek és kultúrák iránt.  

Képesség kialakítása a saját népet és kultúrát kívülről, a külső szemlélő 

helyzetéből való szemlélésre.  

A stratégiai kompetencia fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Terveim a nyárra (mikor kelek, mivel/kivel töltöm a napokat, 

heteket, hónapokat), a valós és álom úticél megnevezése, 

szálláskeresés, információkérés. Bejelentkezés a szállásra – hotel, 

ifjúsági szállás, kemping –, reklamálás, probléma/panasz udvarias 

kinyilvánítása, segítség kérése, jegyvásárlás. Diákmunka nyáron – 

lehetőségek itthon és külföldön. 

Projektjavaslatok:  

- Plakát/kollázs készítése álmaink országáról/városáról. 

Természetismeret: 

térképhasználat, 

országismeret. 

 

Kommunikáció – 

magyar nyelv és 

irodalom: 

információforrások 

használata 
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- Képekkel, reáliákkal illusztrált beszámoló egy osztálykirándulásról 

a partner osztálynak. 

- Utazás megtervezése az idegen nyelvű katalógusok kínálata, 

internet stb. alapján. 

- Kvízjáték összeállítása a célországgal kapcsolatos ismeretek 

köréből a párhuzamos osztály számára, vagy a csoportot kétfelé 

bontva. 

(prospektusok, képek), 

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hazai/külföldi nyaralás, kikapcsolódás, erőgyűjtés, relaxáció, lelki 

feltöltődés, útiterv, előzetes informálódás, alkalmazkodás, 

beilleszkedés, szellemi/fizikális pihenés, aktív pihenés. 

 

A fejlesztés várt eredményei a 11. évfolyam végén 

A tanuló képes megnevezni és rendszerezni az eddigi tapasztalatait a nyelvtanulás során, képes 

eldönteni, hogy mely területek voltak sikeresek, illetve kudarcosak, képes a nyelvi készségek 

területein szerzett tudás/hiány mértékét meghatározni, képes megfogalmazni, hogy milyen 

erőfeszítésekre hajlandó a sikeres nyelvtanulás érdekében, együttműködést mutat a tanárával a célok 

elérése érdekében. 

Beilleszkedik az új tanulási környezetbe, megismeri és elfogadja az előtte álló tanulási szakasz 

legfontosabb célkitűzéseit, tartalmait, látja az általa tanult idegen nyelv szerepét, fontosságát saját 

maga és környezete életében.  

Rendelkezik a célnyelvi országokkal kapcsolatos és a célnyelvnek a szűkebb és tágabb 

környezetében játszott szerepére vonatkozó alapvető ismeretekkel.  

Érti és érzi a hatékony tanulás érdekében a tanulási stratégiák ismeretének fontosságát, képes a 

legalapvetőbb tanulási stratégiák alkalmazására. 

Ismeri és elfogadja a csoportban való nyelvtanulás eredményessége érdekében az általa betartandó 

szabályokat.  

Képes a „család”, az „otthon”, a „barát-osztálytárs” az „időjárás-öltözködés”, az „élelmiszerek – 

étkezési szokások”, a „szabadidő” és a „szakma világa” témakörökhöz kapcsolódó hallott/olvasott 

szövegekből a legalapvetőbb információk kiszűrésére és felhasználására egy meghatározott 

kommunikatív feladat elvégzése érdekében.  

Képes arra, hogy az idegen nyelvi kommunikatív helyzetekben egyszerű kérdésekre válaszoljon, 

vagy néhány nagyon egyszerű, összefüggő mondatban meséljen a fent említett témakörök 

tartalmairól. 
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Ismeri és megfelelően alkalmazza a témakörökhöz kapcsolódó kommunikatív helyzetek 

megoldásához szükséges alapvető szókincset és nyelvtani szerkezeteket.  

Érdeklődéssel, nyitottan fordul a másság felé. 

 

Az átjárhatóság követelményrendszere a 9. évfolyam végén szakképző iskolai 

osztályból a technikum 10. évfolyamára 

 

Intézményünkben 9. évfolyam végén a szakképző iskolai osztály tanulóinak lehetőségük van 

tanulmányaikat a technikum 10. évfolyamán folytatni. Ehhez különbözeti vizsgát kell tenniük. 

 

A vizsga menete 

A tanulók a követelményeknek megfelelően összeállított feladatlapot oldanak meg írásban (45 

perc), amelyet a szaktanár a következő ponthatároknak megfelelően értékel:  

elégtelen  –  0%  -  24%  

elégséges  –  25% - 39% 

közepes  –  40% - 59%  

jó   –  60% - 79%  

jeles   –  80% - 100%  

A tanuló szóbeli megkérdezésére az írásbelin elért eredményének függvényében kerülhet sor. 

Amennyiben a tanuló írásbeli dolgozata nem éri el az elégséges minimum szintet (25 % ) 

különbözeti vizsgája eredménytelen. 

 

A vizsga anyaga 

Írásbeli vizsga 

• határozott és határozatlan névelő 

• főnevek egyes-és többes száma 

• alany-, tárgy- és részeseset  

• számok 1-től 100-ig 

• igeragozás jelen időben 

• tőhangváltós igék 

• elváló és nem elváló igekötős igék 

• haben és sein igék 

• egyenes és fordított szórend 

• személyes névmások  
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• birtokos névmások 

• kérdőnévmás (wer, was) 

• kérdőszók 

• tagadás (nicht, kein) 

• módbeli segédigék (mögen, können, wollen) 

• jövő idő (werden) 

• mutató névmási határozószók 

• személytelenség  

 

Szóbeli vizsga 

  • köszönés, elköszönés 

  • bemutatkozás, bemutatás 

   • köszönet 

  • betűzés 

  • információkérés 

   • érdeklődés hogylét iránt 

  • bocsánatkérés 

  • rendelés, fizetés 

  • útbaigazítás 

  • helyeslés 

  • vágyak kifejezése 

  • szobafoglalás 

  • eladás, vásárlás, kínálás 

  • reklamálás 

 

 

4. Digitális kultúra tantárgy 
 

A tantárgy órakerete:  

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi tervezésű 

órakeret 
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10. 1 36 32 36 

11. 1 36 0 36 

 

 

A digitális kultúra 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 való 

mérlegelő, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a társadalom 

működésének szinte minden területét átszövik, ezért a digitális kultúra tantárgyban szereplő 

fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek 

fejlesztési feladataihoz. A digitális kultúra tantárgy keretében megoldandó feladatok témájának 

kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell fordítani a kiemelt nevelési 

célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk megjelenítésére. 

A digitális kultúra 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. A digitális kultúra 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. 

A digitális kultúra 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 elemző, mérlegelő szemléletét, érthető módon és 

formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. A digitális kultúra tantárgy kiemelt célja a digitális 

kompetenciák fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az információ 

szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív részvétel.  

A digitáliskultúra-órákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. A 

digitális kultúra 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 a tantárgy nyújtja az alapokat. 

A technológia műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ aktív 

polgárává –, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek 

tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak a 

digitális kultúrához. A technológia műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a készségek 

fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület feladata. A 

digitális kompetenciák fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti együttműködések 

(például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi 

és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Az egyes műveltségterületek építenek a digitális kultúra tantárgy keretében megalapozott 

tudásra és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az 

informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép alapvető 
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működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, 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 szakképző iskolai fejlesztési 

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható 

lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára 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 

szöveg-, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, 

táblázatkezeléssel, adatbáziskezeléssel 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 megoldása 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 mérlegelő 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 
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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, 

mérlegelő 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, a tanuló leendő szakmájához kötődő szakkönyvtárak 

és a szakmához kapcsolódó könyvtári szolgáltatások használatával érhető el. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló legyen 

képes a folyamatok alapos tervezésére. 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 elemző, mérlegelő és válogató forráskiválasztáshoz és információgyűjtéshez. 

Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez, -feldolgozáshoz és -

felhasználáshoz is kapcsolódóan 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 és szakmai gyakorlatai keretében 

megvalósuló, erre a tudására épülő 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 lévő szabályok betartatásával és 

az egészséges számítógépes munkakörnyezet kialakításával építő módon hat az erkölcsi 

gondolkodásra, a testi és lelki egészségre. 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. 
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Az alkalmazói ismeretek során a tanulók dokumentumokat szerkesztenek, amely fejleszti a 

kommunikációs kompetenciákat, a digitális kompetenciákat és a kreativitás, a kreatív alkotás, 

önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáit. 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, 

gondolkodási; a digitális; a munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák fejlesztését. 

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 diák a program használatát bemutató dokumentumok, 

illetve hibaüzenetek értelmezése során idegen nyelvű szövegrészeket olvas. A feladathoz tartozó 

problémák programozására angol nyelvű minták, megoldási javaslatok, források találhatók az 

interneten, emellett angol nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A programok használatát segítő 

dokumentumok tanulmányozása, illetve a fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a 

tanulók angol nyelvű tudása, fejlődik kommunikációs képességük. 

A Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör támogatja a 

matematikai, gondolkodási kompetenciák 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. 

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. A digitális kultúra tantárgy kiemelt célja, hogy a tanuló az információs 

társadalom aktív és mérlegelően gondolkodó részvevője 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 mérlegelő értelmezéséhez, ennek érdekében kerül sor a 

médiatudatos, mérlegelő 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 személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztésére, 

a folyamatokban való aktív és mérlegelő részvétellel fejlődik az önismeret, és a szövegértő, -

feldolgozó képesség. 



Oldal 307 
/ 7 

 

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 mérlegelő szemléletet igényel. Ezen belül is 

kiemelkedik a nemzeti műveltség, értékek és az egyetemes kultúra megismertetése, hiszen ezek 

alapvető eszközei az információforrások. Az állampolgárságra, demokráciára nevelésnek 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 hogyan 

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 a kommunikációs, 

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. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör segíti az idegen 

nyelvi kommunikáció fejlesztését, mert a programozási nyelvek általában angol nyelvű 

utasításkészletet használnak. A program saját segítségnyújtó dokumentumai, illetve hibaüzenetei 

általában angol nyelvűek, ezért a programozással foglalkozó diák rákényszerül az angol nyelvű 

szövegek olvasására és azok megértésére. A feladathoz tartozó problémák programozására nagy 

mennyiségű angol nyelvű minta, megoldási javaslat, forrás lelhető fel az interneten, emellett angol 

nyelvű fórumokon is tanácsot lehet kérni. A fellelhető tudásanyag áttanulmányozása, illetve a 

fórumokon való levelezés során jelentősen mélyül a tanuló idegen nyelvi tudása, fejlődik 

kommunikációs képessége. 

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. A szakképző iskolai évek során a magabiztos 

készségeken alapuló alkotó felhasználásra és a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

lehetőségeinek bővítésére kerül a hangsúly. 

Napi életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre álló információk 

alapján. A tanulók felismerik, hogy az informatikai eszközök segítségével, az alkalmazói ismeretek 

birtokában segíthetnek a hétköznapi életük során szükséges döntések előkészítésében.  
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A kommunikáció során kiemelt fontosságú a csoportok szervezése és működtetése, ennek 

érdekében ismerkednek meg a tanulók a körlevél készítésével, az alkotás során szükséges 

fogalmakkal és a számítógéppel végzett műveletekkel. A pénzügyi számítások a hétköznapi élet 

során is fontos szerepet látnak el. A táblázatkezelő programmal statisztikai elemzéseket 

végezhetünk, az adatokat megfelelő típusú diagramokon jeleníthetjük meg. A táblázatkezelővel 

egyéb tantárgyi feladatokat is meg lehet oldani.  

Az informatikai eszközökkel és módszerekkel történő problémamegoldás fejlesztési célja, 

hogy a tanulókat alkalmassá tegye a szakmájuknak megfelelő programok keresésére, kiválasztására 

valamint kezelésére. A tanulóknak alkalmassá kell válnia a szakirányuknak megfelelő új 

számítógépes programok fejlesztési céljainak megfogalmazására, a fejlesztői csapattal való 

együttműködésre. 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 összetett 

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 egyszerű, 

véletlen eseményeket tartalmazó folyamatok modellezésére és szimulációjára kerül sor.  

Szakképző iskolában a diákok az infokommunikáció során a szükséges információkat már 

önállóan fogalmazzák meg, önállóan keresik meg és használják. Képesek az információ 

hitelességének értékelésére. Az elkészült anyagaikat önállóan publikálják, megosztják az interneten 

(szöveges állományokat, képeket, multimédiás anyagokat).  

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. 

Bármilyen tantárgyi műveltségi terület esetében önállóan használják az elektronikus média 

lehetőségeit. Hatékonyan alkalmazzák a média kezeléséhez szükséges eszközöket.  

Az információs társadalom témakör tárgyalása során a tanulók a korosztálynak és a szakmai 

tanulmányaiknak megfelelő információkezeléssel kapcsolatos feladatokkal találkoznak, 

felkészülnek a veszélyek elhárítására, megismerik 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 kulturális 

együttélésre vonatkozó szabályokkal kapcsolatos ismereteiket és betartják azokat. Az informatikai 

eszközök használata jelentősen hozzájárul a változásokhoz, ezért érdemes megismerni a fejlődés 

egyes szakaszait, feltárni az eszközök fejlettségének, elterjedtségének társadalmi, gazdasági, 

kulturális életre vonatkozó hatását és ezek összefüggéseit. 

A tanulók az életkori sajátosságaiknak és az igényeiknek megfelelő elektronikus 

szolgáltatásokat ismernek meg, felismerik a szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepét, 

céljait, és törekednek a biztonságos, mérlegelő használatra. A fejlesztés során a szolgáltatások 

kiválasztása, majd a működés megfigyelése és megértése, az egyes funkciók kipróbálása, a 

működési algoritmusok azonosítása, az eljárások értő alkalmazása és a mérlegelő szemléletmód 

kialakítása kap hangsúlyos szerepet.  

A könyvtárhasználat önálló tanulásának zárószakaszában 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 munka 

során is. A fejlesztés során az információs problémamegoldás folyamatának, a probléma 

megoldásának önálló, személyre, helyzetre szabott alakítása, irányítása zajlik tanulmányi, szakmai 

és hétköznapi helyzetekben. Ennek érdekében a könyvtári rendszer általános internetes, a helyben 

elérhető könyvtárak és a szakkönyvtárak teljes körű szolgáltatásai körében való önálló tájékozódás 
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szükséges. A hatékony könyvtárhasználat érdekében a korábbi évek során megismert forrástípusok 

és konkrét források felhasználási célhoz, leendő szakmájához 

 viszonyított információs értékének megállapítására, újabb könyvtári, szakmai 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. 
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3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztása 

 

 

10. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám 

Témakör 

teljes 

időkerete 

Az informatikai eszközök használata 2 2 4 

Alkalmazói ismeretek 14 18 32 

Összes óraszám:   36 óra  

 

 

 

11. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Témakör 

teljes 

időkerete 

Problémamegoldás informatikai 

eszközökkel és módszerekkel 

6 10 
16 

Infokommunikáció 3 3 6 

Az információs társadalom 4 4 8 

Könyvtári informatika 3 3 6 

Összes óraszám:   36 óra 
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4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként 

 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 4 óra 

Előzetes tudás Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számítógépes perifériák használatbavétele. Az összetett munkához 
szükséges eszközkészlet kiválasztása. Az adatok biztonságos tárolása. 
Az informatikai környezet tudatos alakítása. Az egészséges 
munkakörnyezet megteremtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük fizikai alapjai 

A számítógép fő egységeinek megismerése, az alaplap, a processzor, a memória főbb jellemzői. 

Bemeneti és kimeneti perifériák, adathordozó eszközök használata, működési elve. 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztása 

Az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási szempontjainak megismerése. 

Digitalizáló eszközök. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózatok főbb feladatai és szolgáltatásai. 

Az adatok biztonságos tárolása. Az informatikai környezet tudatos alakítása 

Az adatok biztonságos tárolásának szoftveres és hardveres biztosítása.  

Fájlok illetéktelenek által történő hozzáférésének megakadályozása. 

Az egészséges munkakörnyezet megteremtése 

Egészséges, ergonómiai szempontoknak megfelelő számítógépes munkakörnyezet kialakítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Digitális kamera, adatvédelem.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret  

32 óra 
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2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus 

létrehozása 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A 
digitális képek formáinak ismerete, képszerkesztő program használata. 
Karakter- és bekezdésformázások végrehajtása szövegszerkesztő 
programmal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Körlevél 

készítése. Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő 

formátum célszerű kiválasztása. Személyes dokumentumok létrehozása, 

átalakítása, formázása. Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív 

anyagok, bemutatók készítése. A feladat megoldásához szükséges 

alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nagyobb dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása 

Nagyobb terjedelmű dokumentum szerkesztése. 

Élőfej, élőláb. 

Stílusok alkalmazása. 

Tartalomjegyzék készítése.  

Személyes dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. 

Körlevél 

A törzsdokumentum és az adattábla fogalmának megismerése. 

Dokumentum készítése körlevél funkció felhasználásával. 

Egyéb iskolai dokumentum készítése kiadványszerkesztő programmal. 

Különböző formátumú produktumok készítése, a megfelelő formátum célszerű kiválasztása 

Egyénileg készített, letöltött elemek (zene, fénykép, film, animáció stb.) elhelyezése közös 

multimédiás dokumentumban. 

Szöveg, kép elhelyezése a dokumentumban. 

Dokumentumok nyomtatási beállításai. 

Hangszerkesztés 

Digitális hangformátumok megismerése.  
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A formátumok átalakítása. 

Hangszerkesztő program használata.  

Multimédiás dokumentumok készítése. Interaktív anyagok, bemutatók készítése 

A feladat megoldásához szükséges alkalmazói eszközök kiválasztása és komplex használata. 

Utómunka egy videószerkesztő programmal. 

A weblapkészítés alapjai. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élőfej, élőláb, oldalszám, stílus, tartalomjegyzék, körlevél, 

törzsdokumentum, multimédia, videó. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés  

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű táblázatkezelési műveletek végrehajtása. Táblázatba foglalt 

adatokból célszerű diagramok készítése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Problémamegoldás táblázatkezelővel. Adatkezelés táblázatkezelővel. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Problémamegoldás táblázatkezelővel 

A hétköznapi életben előforduló problémák megoldása.  

Tantárgyi feladatok megoldása.  

Függvények használata. 

Statisztikai számítások 

Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben. 

Az adatok grafikus szemléltetése.  

Adatkezelés táblázatkezelővel 

Adatok rendezése, szűrés.  

Függvények alkalmazása különböző lapokon lévő adatokra.  

Térinformatikai alapismeretek 

Térképek és adatbázisok összekötési lehetőségei. 

Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Adatok tárolásához szükséges egyszerű adatbázis kialakítása 

Adatbázis létrehozása. 

Adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

Adatbázis feltöltése. 

Algoritmusok alkalmazása a feladatmegoldásokban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatbázis, relációs adatbázis, adat, adattábla, rekord, mező, kapcsolat, kulcs. 

 

 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

16 óra 
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 3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök 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 

készítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek komplex alkalmazása 

A problémamegoldáshoz szükséges informatikai eszközök kiválasztása. 

Tantárgyi és egyéb problémák informatikai eszközök segítségével történő megoldása, a 

megoldáshoz szükséges algoritmusok készítése. 

Problémák megoldása munkacsoportban. A problémamegoldó tevékenység tervezése 

Az iskolához és a köznapi élethez kapcsolódó problémák megoldásának tervezése és 

megvalósítása csoportmunkában.  

Projektmunkák informatikai eszközökkel történő kivitelezése. 

Kulcsfogalmak/fogalmak Probléma, tervezés, megvalósítás, projektmunka. 

 

 

Tematikai egység/ 

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 
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Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen, 

a feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása, elemzése 

Tantárgyi problémák megoldási algoritmusainak tanulmányozása. 

Algoritmusok alkotása különböző tervezési eljárások segítségével, az alulról felfelé építkezés és 

a lépésenkénti finomítás elvei. Algoritmusok megvalósítása. 

Néhány típusalgoritmus vizsgálata. 

A problémamegoldáshoz szükséges adatok és az eredmény kapcsolata, megtervezése, 

értelmezése 

A beállítások értelmezése. 

Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése, használata. Adatmodellezés, egyszerű 

modellek megismerése 

Különböző adattípusok használata a modellalkotás során. 

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 

eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mérések és szimulációk, a paramétermódosítás hatásai, törvényszerűségek megfogalmazása, 

modellalkotás egyszerű tevékenységekre 

Tantárgyi szimulációs programok használata. 

A beállítások hatásainak megfigyelése, a tapasztalatok megfogalmazása. 

Tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelése informatikai eszközökkel. 

Modellalkotás egyszerű tevékenységekre. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mérés, értékelés, eredmény, szimuláció, beállítás, modell. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

6 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás Információ keresése, a hiteles és nem hiteles információ 

megkülönböztetése, az információ mérlegelő értékelése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A feladatok elvégzéséhez szükséges információk azonosítása, 

meghatározása, megkeresése, felhasználása. A dokumentumok önálló 

publikálása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló információszerzés 

Információkeresési stratégia. 

Tartalomalapú keresés. 

Logikai kapcsolatok. 

A szükséges információ önálló meghatározása, a találatok szűkítése, kigyűjtése, felhasználása. 

Az információk közlési célnak megfelelő alakítása, a manipuláció megismerése 

A találatok elemzése, értékelése hitelesség szempontjából.  

A közlés céljának felismerése. 

A reklámok manipulatív tevékenységének felfedése. 

A publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Az elkészült dokumentumok publikálása hagyományos és elektronikus, internetes eszközökkel. 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videóanyagok, weblapok publikálása az interneten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Manipulálás, kétirányú információáramlás, adatfeltöltés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs 

formák 
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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 

lehetőségek, valamint az elektronikus médiumok megfelelő kezelése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kommunikációra képes eszközök összekapcsolási lehetőségeinek megismerése 

Többrésztvevős beszélgetős, kommunikációs program használata.  

Csoportmunka az interneten.  

Az infokommunikációs eszközök mindennapi életre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A hagyományos infokommunikációs technológiák összehasonlítása az elektronikus és internetes 

lehetőségekkel.  

A túlzott internethasználatból kialakuló káros életformák azonosítása, a függőség elhárítása. 

Kulcsfogalmak/ 

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 

A hagyományos médiumoktól különböző, informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségek, azok 

felhasználása a megismerési folyamatban 

Információszerzés internetes portálokról, médiatárakból, elektronikus könyvtárakból. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hírportál, médiatár, e-book, hangoskönyv. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret 

8 óra 

 5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. 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 

felismerése. 

 

 

 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Az adatvédelmi alapfogalmakkal és az információhitelesség megőrzési technikáival való 

megismerkedés 

Adatvédelmi fogalmak ismerete. 

Az információforrások hitelességének értékelése. 

Informatikai eszközök etikus használata. 

Szerzői jogi alapfogalmak. Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése 

Szerzői joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. 

Az infokommunikációs publikálási szabályok megismerése. 

Az információ és az informatika gazdaságra, környezetre, kultúrára, személyiségre, egészségre 

gyakorolt hatásának megismerése 

A globális információs társadalom jellemzői. 

Az informatikai kultúra jellemzői. 

Az informatikai fejlesztések gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése. 

Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, informatikai biztonság, informatikai kultúra, 

információkezelés, adatvédelem, netikett, szerzői jog, szerzői alkotás, 

plágium, közkincs, szabad felhasználás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos személyes tapasztalatok, 

vélemények gyűjtése, tapasztalatok cseréje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elektronikus szolgáltatások szerepének felismerése, a szolgáltatások 

mérlegelő használata. 

A fogyasztói viselkedést meghatározó módszerek felismerése a médiában. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek, biztonsági vonatkozásainak feltérképezése 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének felismerése. 

Elektronikus szolgáltatások megismerése, mérlegelő használata, értékelése. 

Az elektronikus szolgáltatások előnyeinek és veszélyeinek felismerése. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló technikák felismerése a médiában 

Fogyasztói szükségletek azonosítása. 

A fogyasztói viselkedést befolyásoló módszerek megfigyelése és azonosítása. Tudatos 

vásárlókép kialakítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, média, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó, mérlegelő használat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

6 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 
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Könyvtártípusok, információs intézmények 

A könyvtári rendszer szerepének, lehetőségeinek megismerése. 

A települési közkönyvtár önálló használata. 

Könyvtárlátogatás.  

Könyvtári szolgáltatások 

A könyvtári információs rendszer szolgáltatásainak rendszerezése, felhasználása a tanulásban.  

A könyvtárközi kölcsönzés funkciójának megértése. 

Könyvtári és közhasznú adatbázisok használati útmutató segítségével való önálló használata. 

Rendszeres, a céloknak megfelelő könyvtár- és internethasználat. 

Információkeresés 

A médiumok, közléstípusok tartalmi megbízhatósága. 

Információkeresési stratégiák ismerete. 

Önálló információszerzés katalógusokból, adatbázisokból, általános és ismeretterjesztő 

művekből. 

Releváns információk kiválasztása hagyományos és elektronikus információhordozókból. 

Az iskolai tananyag elmélyítése és kibővítése önálló könyvtári kutatómunkával. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

A hiteles forrás jellemzőinek ismerete. 

Forrástípusok rendszerezése információs értékük szerint. 

A talált információk mérlegelő értékelése. 

Időszaki kiadványok önálló használata. 

Elektronikus könyvek, digitalizált dokumentumok. 

Az egyes tudományterületek alapvető segédkönyvtípusainak ismerete, önálló használata.  

Forráskiválasztás 

Komplex feladathoz való önálló forráskiválasztás a feladat céljának és a forrás információs 

értékének figyelembevételével. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás 

Bibliográfiai hivatkozás önálló készítése folyóiratcikkekről. 
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Az interneten megjelent források hivatkozási technikájának megismerése, segítséggel való 

alkalmazása. 

Hivatkozásjegyzék, irodalomjegyzék készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtári rendszer, múzeum, levéltár, információkeresési stratégia, rejtett 

bibliográfia, relevancia, elemző forráshasználat, hivatkozás, plágium, 

hitelesség, önművelés, egész életen át tartó tanulás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére 

tudjon digitális kamerával felvételt készíteni, legyen képes adatokat 

áttölteni kameráról a számítógép adathordozójára; 

ismerje az adatvédelem hardveres és szoftveres módjait; 
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ismerje az ergonómia alapjait. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére 

legyen képes táblázatkezelővel tantárgyi feladatokat megoldani, egyszerű 

számításokat elvégezni; 

tudjon körlevelet készíteni; 

tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; 

tudjon adattáblák között kapcsolatokat felépíteni, adatbázisokból 

lekérdezéssel információt nyerni. A nyert adatokat tudja esztétikus, 

használható formába rendezni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére 

tudjon algoritmusokat készíteni,  

legyen képes a probléma megoldásához szükséges eszközöket kiválasztani; 

legyen képes tantárgyi problémák megoldásának tervezésére és 

megvalósítására; 

ismerjen és használjon tantárgyi szimulációs programokat; 

legyen képes tantárgyi mérések eredményeinek kiértékelésére; 

legyen képes egy csoportban tevékenykedni. 

 

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 

technológiákat. 
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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 

hatásait; 

ismerje fel az informatikai eszközök használatának személyiséget és az 

egészséget befolyásoló hatásait; 

ismerje fel az elektronikus szolgáltatások szerepét, 

legyen képes néhány elektronikus szolgáltatás mérlegelő 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 

információs problémamegoldás folyamatát önállóan, alkotóan végrehajtani; 

legyen tisztában saját információkeresési stratégiáival, tudja azokat 

tudatosan alkalmazni, legyen képes azokat értékelni, tudatosan fejleszteni. 

 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: a Pedagógiai Programban rögzítettek alapján 

 

 

5. A tantárgy értékelésének formái, szempontjai: a Pedagógiai Programban rögzítettek 

alapján 
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0 % - 24 %  (elégtelen) 

25 %- 39 %  ( elégséges) 

40 % - 59 %  ( közepes) 

60 % - 79 %  ( jó ) 

80 -tól   (jeles) 

 

5. Pénzügyi és vállalkozási ismeretek  
 

A tantárgy órakerete:  

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi tervezésű 

órakeret 

10. 1 36 36 36 

 

 

2. Tantárgyi bevezető 

 

A magyar lakosság körében alacsony a pénzügyi tudatosság, emellett alacsony a vállalkozói 

hajlandóság is a fiatal generáció körében is. A Pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy célja, 

hogy a következő generációk minden támogatást megkapjanak ahhoz, hogy tudatos döntéseket 

tudjanak hozni gazdasági kérdésekben, szaktudásuk megszerzése mellett tudatosan készüljenek 

vállalkozói karrierjükre. 

A gyakorlatorientált kerettanterv első része arra világít rá, hogy felelős pénzügyi 

döntésekre, tudatos tervezésre és kockázatvállalásra van szükség minden szinten: legyen szó 

egy gyerek életében az első pénzügyi döntésről a babakötvény kapcsán, a pályaválasztásról, a 

családi költségvetés egy eleméről vagy akár arról, hogy a boltban melyik polcot választják. 

A tantárgy második részében szereplő vállalkozási ismeretek terén az a cél, hogy az iskola 

nemcsak képes legyen közvetíteni egy hiteles vállalkozó kultúrát, átadni gyakorlatorientált 

vállalkozási ismereteket, hanem képes legyen felismerni és fejleszteni a diákok azon 

kompetenciáit, melyek egy sikeres munkavállalói, vagy vállalkozói karrier alapjait adják. 

A tantárgy elsődlegesen a Nat-ban meghatározott „Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia” fejlesztésére, a vállalkozókészség kialakítására irányul. 

„Vállalkozókészségen, amikor valaki a lehetőségek és ötletek mentén cselekedve mások 

számára értékké alakítja azokat. Ez az érték lehet üzleti, kulturális vagy társadalmi.” (FFE- YE, 
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2012) A tantárgy célja, hogy a tanuló legyen nyitott a gazdaság működésével, az egyén 

gazdasági szerepével, a pénzügyek, és a vállalkozások világával kapcsolatos témák iránt. 

A pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy tartalma, módszertana segíti a középiskola 

általános céljának megvalósulását, hogy olyan igényes felnőtteket, demokratikus elveket 

követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások 

követésére, valamint az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. A gazdaság és a pénz világának 

ismerete nélkülözhetetlen a tanulók sikeres társadalmi, gazdasági szerepvállalásához, gazdasági 

jellegű döntéseik ésszerű meghozatalához. 

A képzés során a gazdasági és pénzügyi nevelés mellett a Nat kiemelt fejlesztési területei 

közül előtérbe kerül az erkölcsi nevelés, a családi életre nevelés, az önismeret, és társas 

kapcsolatok fejlesztése, a pályaorientáció, a felelősségvállalás másokért, az önkéntesség és 

környezettudatosság egyaránt. 

Az állam gazdasági szerepének, gazdaságpolitikai céljainak megismerése segíti a 

tanulókat a gazdasági folyamatok megértésében, a makrogazdasági környezetben bekövetkező 

változások értelmezésében. Képessé teszi a tanulókat a szűkösség problémájának felismerésére, 

a fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodásmód elsajátításra. 

A pénzpiaci ismeretek birtokában képesek lesznek racionális gazdasági döntések 

meghozatalára, gyakorlati példákon keresztül megismerik a pénzpiac szereplőit, a különböző 

lehetőségekben rejlő lehetőségeket és kockázatokat. 

A tantárgy a munkapiaci alapismeretek átadásával, az önismeret fejlesztésével hozzájárul 

a pályaorientáció gazdagításához, a munkahelykereséssel, munkába állással kapcsolatos 

problémák hatékony megoldáshoz. 

A tantárgy lehetőséget kínál a tanulók számára, hogy megismerjék mind az 

alkalmazottként történő munkavégzés, mind a saját vállalkozásban végzett munka előnyeit, 

hátrányait. Megismerik a vállalkozások típusait illetve a főbb vállalkozói kompetenciákat. 

A tantárgy keretében a diákok betekintést nyernek a vállalkozások világába is, hogy ne 

csak alkalmazottként, fogyasztóként, hanem potenciális vállalkozóként is gondolják át, 

ismerjék meg a gazdaság e fontos szereplőinek tevékenységét. Ismerjék meg a vállalkozók, 

vállalkozások munkáját, becsüljék meg a tisztességes, felelős vállalkozói magatartást. 

 

Saját üzleti ötlet kidolgozásával a tanulók megismerik a vállalkozások alapításának 

legfontosabb lépéseit, aktuális szabályait. Megtanulják felmérni a fogyasztói igényeket, 

képesek lesznek megfelelő kérdőíveket készíteni, illetve rendszerezni és értékelni a kapott 

eredményeket. 

Megismerik a legfontosabb nyilvántartásokat, a költségkalkuláció, az eredmény 

meghatározás módját, a precíz, pontos, naprakész kimutatások fontosságát, megismerkednek a 

vállalkozások finanszírozásának alapvető kérdéseivel. 

Vállalkozás alapításakor, illetve a folyamatos működés közben is elengedhetetlen az 

üzleti terv. A tanulók saját üzleti ötletüket csoportmunkában készítik el, fejlesztve ezzel az 

együttműködési képességet, megismerve a munkamegosztásból eredő előnyöket. Megismerik 

a legfontosabb részterveket, a vállalkozás sikerének alapjait. 

 

3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztása 
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10. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám 

Témakör 

teljes 

időkerete 

Az állam gazdasági szerepe 

 

6 0 6 

A pénzpiac működése 

 

6 0 6 

Egy háztartás költségvetése; 

munkavállalás 

 

6 0 6 

Vállalkozás-vállalat 

 

4 0 4 

Vállalkozás alapítása, működése 

 

8 0 8 

Az üzleti terv 

 

6 0 6 

Összes óraszám:      36 óra  

 

4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Az állam gazdasági szerepe 
Óra- 
keret 
6 óra 

Előzetes tudás Gazdálkodással kapcsolatos személyes tapasztalatok 
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A tematikai 
egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

Alapvető gazdasági fogalmak, folyamatok megismerése. 
Tudatos, felelősségteljes állampolgári gondolkodás kialakítása 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az állam feladatai napjainkban 

Az állam bevételei 

Az állami gazdaságpolitika céljai 
 

A költségvetési és a 

monetáris politika eszköztára 

„ Te és a gazdaság” a fiatalok 
gazdasági kapcsolatai 
Az adók és járulékok szerepének 
megértése 
„Tervezz költségvetést”, ami 

lehet állami, és önkormányzati 

egyaránt. Szakértői csoportban 

dolgozva megoldást találni a 

deficit csökkentésére. A csoport 

Etika 
A felelősség új 
dimenziói a 
globalizáció korában 

 
Földrajz 
A modern pénzügyi 
közvetítő rendszer 
a világgazdaságban 

 tagjai érveljenek a véleményük  

 mellett.  

 Forráselemzés, önálló  

 véleményalkotás a GDP, GNI, a  

 munkanélküliség, foglalkoztatás,  

 valamint az infláció témákban  

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

állam, gazdaság, költségvetés, adó, járulék, költségvetési 
politika, monetáris politika, jegybank, költségvetés, deficit, 
szufficit, 
makrogazdasági jövedelem, GDP, GNI, munkanélküliség, 
foglalkoztatottság, infláció 

 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

A pénzpiac működése 
Óra- 
keret 
6 óra 

Előzetes tudás A gazdálkodással, bankrendszerrel, pénzkezeléssel kapcsolatos személyes 
 tapasztalatok 

A tematikai 
egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

A modern bankrendszer szereplőinek és feladatainak a megismerése. 

Alapvető pénzügyi fogalmak ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A bankrendszer a mai 

gazdaságban 

A tőkepiac és termékei 

Befektetési lehetőségek 
összehasonlítása hozam- 
kockázat- futamidő 
alapján Gyűjtőmunka, 
prezentáció- 

Földrajz 
A modern pénzügyi 
közvetítő rendszer 
a világgazdaságban 

A pénzügyi közvetítők 

A háztartás, mint megtakarító 

A háztartás, mint hitel felvevő 

készítés a BÉT tevékenységéről 
 

Banki ajánlatok összehasonlítása 

csoportmunkában 

 

Matematika 
kamatos 
kamat- 
számítás, 
árfolyamszámítás 
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Nemzetközi pénzpiac 

alapfogalmai, intézményei 

Bankszámlanyitás gyakorlata, e- 

banking 

 

Informatika 
Internet használat 

 Árfolyam változások nyomon  

 követése, grafikonok elemzése  

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

piac, pénzpiac, bankrendszer, jegybank, pénzügyi intézmények, 
megtakarítás, hozam, hitel, kamat, EBKM, EHM, THM, kötvény, 

részvény, tőzsde, lízing társaság, pénzügyi közvetítők, öngondoskodás, 
valuta, deviza, árfolyam, Nemzetközi Valutaalap, Világbank 

 

 
Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Egy háztartás költségvetése; munkavállalás 
Óra- 
keret 
6 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi környezet munkával kapcsolatos mintáinak, tapasztalatainak 
ismerete, diákmunka során szerzett tapasztalatok 

 
A tematikai 

egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

A háztartás költségvetése, mint az összes erőforrásokkal való 

hatékony gazdálkodás eszköze. Munkakeresés, a munkába állás 

folyamata. A 

munkavállalók alapvető jogainak, kötelezettségeinek megismerése 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A család, illetve a háztartás 
fogalmának eltérése 

 

A háztartás költségvetése 

Eltérő jövedelmű, 
életvitelű családok 
költségvetésének 
elkészítése egy hónapra. 
Bevételek, fix, és választható 
kiadások, megtakarítás, 
hitelfelvétel. 

Magyar nyelv és 
irodalom 
Tájékozódás listaszerű, 
nem folyamatos 
szövegekben 

Álláskeresés: elvárások, 

álláskeresési technikák 

Munkába állás: munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok, 

Álláshirdetések elemzése 
 

Kezdeményezőkészség és 

önismeret fejlesztése: 

lehetőségek azonosítása a 

Informatika 
Információgyűjtés 
Dokumentumkészíté
s Matematika 
Alapműveletek 

kötelezettségek munkavállalás során. Önismeret:  

Bérek, járulékok napjainkban 
pályaorientációs 

önismereti tesztek: FLAG 

teszt 

 

Munkaviszony megszűnése, 

megszüntetése 
Önéletrajzírás, a motivációs levél 

készítése 
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 A munkaszerződés tartalmának  

 megismerése  

 Nettó bérszámítás –  

 bérkalkulátor használata  

 Álláskeresést támogató  

 intézmények feladatainak  

 bemutatása (2016 - Járási  

 Hivatalok Foglalkoztatási  

 Osztálya): meghívott előadó  

 segítségével  

 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

család, háztartás, költségvetés, hatékony gazdálkodás, önéletrajz, 
motivációs levél, munkaadó, munkavállaló, munkaszerződés, bruttó bér, 
nettó bér, levonások, bérjárulékok, munkanélküliség, munkanélküli 
ellátás, álláskeresési támogatás 

 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Vállalkozás-vállalat 
Óra- 
keret 
4 óra 

Előzetes tudás 
Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. A történelemből 
megismert híres magyar vállalkozók. 

 

A tematikai 
egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

A vállalkozások általános jellemzőinek megismerése. Önismeret 

erősítése a vállalkozói tulajdonságokkal összefüggésben. 

A nonprofit szervezetek jelentősége 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vállalkozás, vállalkozó 
fogalma 
A vállalkozások típusai 

A vállalkozások környezete 

A nem nyereségérdekelt 

Egy-egy ismert helyi vállalkozás 
bemutatása 
Önismereti játékok: 

kommunikációs készség, 

kockázat vállalási hajlandóság, 

konfliktuskezelés, társas 

Történelem 
A XIX. és XX. század 
magyar gyáralapítói, 
vállalkozói 

 
Földrajz 
A termelés tényezői 
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szervezetek megismerése 
 

Saját vállalkozás előnyök- 

hátrányok 

Vállalkozói kompetenciák 

hatékonyság. 
 

Tervezés és forrásmenedzsment: 

hosszú, közép és rövidtávú célok 

kitűzése; prioritások és cselekvési 

tervek meghatározása; 

rugalmasság a váratlan 

változásokhoz való 

alkalmazkodásban 

 
Kezdeményezőkészség 

fejlesztése: felkészülés a 

kudarcra, és a próbálkozás 

folytatása a hosszú távú egyéni 

vagy csoport célok eléréséért 

 

 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

vállalkozás, vállalat, társasági formák, egyéni vállalkozás, társas 
vállalkozások, társadalmi vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, 
vevők, szállítók, versenytársak, nyereség, kockázat, önállóság, nyitottság, 
szervező készség, kockázatvállaló készség, kitartás, céltudatosság, 
rugalmasság, szaktudás, társadalmi vállalkozás 

 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Vállalkozás alapítása, működése 
Óra- 
keret 
8 óra 

 

Előzetes tudás 

Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. Saját ötletek 
megvalósítása, költségeinek tervezése. Szükségletek, és azok 
kielégítése javakkal. 

A tematikai 
egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

Részvétel új üzleti ötlet kidolgozásában, fogyasztói igények felmérése. 

Termelés költségeinek felmérése, költségkalkuláció készítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Üzleti ötlet kidolgozása 

Vállalkozás alapításának 

finanszírozási kérdései 

Vállalkozás alapítás szabályai 

napjainkban 

Szükséglet felmérés, 

piackutatás marketing 

eszközökkel 

Bevételek és költségek 

tervezése, A termelési, 

Brain-Storming saját üzleti ötlet 
kidolgozására 
Kérdőív készítése a fogyasztói 

igények felmérésére. A 

kitöltött 

kérdőívek adatainak kiértékelése 
 

Konkrét vállalkozói ötlet 

kidolgozása 

Az adott szakaszban szükséges 

(technikai, jogi, üzleti és 

digitális) kompetenciák 

Földrajz 
A termelés tényezői 

 
Informatika 
Dokumentumkészíté
s táblázatkezelés 

 
Matematika 
Alapműveletek 
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szolgáltatási  
beépítése, partnerségeken, 
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folyamat 
 

Adók, járulékok, támogatások 

hálózati kapcsolatokon, a 

munka kiszervezésén, 

társadalmi 

mozgósításon (crowdsourcing), 

outsourcing vagy bármilyen más 

együttműködési formán 

keresztül 

Saját üzleti ötlet 

költségkalkulációjának 

elkészítése 

 

 
Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

társasági szerződés, szükséglet, igény, piackutatás, kérdőív, fogyasztás, 
saját forrás, idegen tőke, termelési tényezők, kalkuláció, bevétel, költség, 
fix költség, változó költség, önköltség, nyereség, veszteség, SZJA, ÁFA, 
társasági adó, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, 
támogatás 

 

 
 

Tematikai 
egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Az üzleti terv 
Óra- 
keret 
6 óra 

Előzetes tudás Otthoni, vagy iskolai feladat megtervezése, megvalósítása 

A tematikai 
egység nevelési- 
fejlesztési céljai 

Az üzleti terv, mint a vállalkozás vezérfonala, szükségessége a vállalkozás 

életében. Saját üzleti ötlet üzleti tervének összeállítása, bemutatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az üzleti terv szükségessége, Saját üzleti ötlet 

bemutatása, elemzése 
SWOT analízis készítése 

 

Marketing mix elemei 
 

Mérleg, 

eredménykimutatás, Cash 

flow 

Cégprezentáció 

készítése, bemutatása 

Találkozás sikeres helyi 

vállalkozókkal, vállalat látogatási 

program keretében 

A verseny, mint pozitív üzleti erő 

Kudarcfelismerés és feldolgozás. 

Informatika 
Dokumentumkészítés
, prezentációkészítés 

 

Matematika 
Alapműveletek 

felépítése 

Vezetői összefoglaló 

A vállalkozás bemutatása, 

környezete 

Marketing Terv 

Működési terv 

Vezetőség és szervezeti felépítés 

Pénzügyi terv 

Mellékletek 

Sikeres vállalkozások jellemzői 

Az esetleges kudarc okai, 

kezelése 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

üzleti terv, SWOT analízis, arculat, marketing, marketing mix, szervezeti 
felépítés, mérleg, eredménykimutatás, cash flow, Business Model Canvas 
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A fejlesztés várt 

eredményei az egy 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti a nemzetgazdaság szereplőinek (háztartások, 
vállalatok, állam, pénzintézetek) feladatait, a köztük lévő 
kapcsolatrendszer 
sajátosságait. 
Tudja értelmezni az állam gazdasági szerepvállalásának jelentőségét, 
ismeri főbb feladatait, azok hatásait. Tisztában van azzal, hogy az 
adófizetés biztosítja részben az állami feladatok ellátásnak pénzügyi 
fedezetét. 
Ismeri a mai bankrendszer felépítését, az egyes pénzpiaci szereplők főbb 
feladatait. Képes választani az egyes banki lehetőségek közül. Tisztában 
van az egyes banki ügyletek előnyeivel, hátrányaival, kockázataival. A 
bankok kínálatából bankot, bankszámla csomagot tud választani. Tud 
érvelni a családi költségvetés mellett, a tudatos, hatékony 
pénzgazdálkodás érdekében. Önismereti tesztek, játékok 
segítségével képes átgondolni milyen foglalkozások, tevékenységek 
illeszkednek személyiségéhez. Tisztában van az álláskeresés 
folyamatával, a 
munkaviszonnyal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel. 
Ismer vállalkozókat, vállalatokat, össze tudja hasonlítani az alkalmazotti, 
és a vállalkozói személyiségjegyeket. Érti a leggyakoribb vállalkozási 
formák jellemzőit, előnyeit, hátrányait. Tisztában van a nem 
nyereségérdekelt szervezetek gazdaságban betöltött szerepével. 
Ismeri a vállalkozásalapítás, -működtetés legfontosabb lépéseit, 
képes önálló vállalkozói ötlet kidolgozására. Meg tudja becsülni egy 
vállalkozás lehetséges költségeit, képes adott 
időtartamra költségkalkulációt tervezni. 
Tisztában van az üzleti tervezés szükségességével, mind egy új 
vállalkozás alapításakor, mind már meglévő vállalkozás működése 
esetén. Tájékozott az üzleti terv tartalmi elemeiről. 
Megismeri a nem üzleti (társadalmi, kulturális, egyéb civil) 
kezdeményezések pénzügyi-gazdasági igényeit, lehetőségeit. Felismeri 
a kezdeményezőkészség jelentőségét az állampolgári 
felelősségvállalásban. 
Felismeri a sikeres vállalkozás jellemzőit, képes azonosítani az esetleges 
kudarc okait, javaslatot tud tenni a problémák megoldására. 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: a Pedagógiai Programban rögzítettek alapján 

 

5. A tantárgy értékelésének formái, szempontjai: a Pedagógiai Programban rögzítettek 

alapján 

 

0 % - 24 %  (elégtelen) 

25 %- 39 %  (elégséges) 

40 % - 59 %  (közepes) 
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60 % - 79 %  (jó) 

80 %-tól   (jeles) 

 

Digitális kultúra tantárgy9. - 13.  évfolyam 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

A tantárgy órakerete:  

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi tervezésű 

órakeret 

9. 2 72 72 72 

10. 1 36 36 36 

11. 1 36 36 36 

12. 0 0 0 0 

13. 2 72 0 72 

 

2.  

 

Digitális kultúra tantárgy 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, 

hogy tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság 

munkaerőpiaci elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, 

eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan 

olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a 

tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és 

koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és 

célszerű megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók 

kreativitásának és együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra 

jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás 

rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PC-



Oldal 339 
/ 7 
 

központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert 

írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából 

a mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök 

is kiemelt szerepet kapnak. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, 

így különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. 

A tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és 

fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, 

szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, 

kapcsolatteremtéshez, alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a 

felelősségtudatot a különböző felületeken való információmegosztás során. Az online térben 

elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens 

kompetenciákat, melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb 

körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy 

keretében végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a 

változó környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan 

azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként 

megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör köré 

szervezi, amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű 

érettségi vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12. 

évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz 

használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol 

az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika, 
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adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző 

informális tanulási utakon megszerzett tudására, melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A 

javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült, 

összegzett elképzelést. 

A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása 

során, az iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is 

elvárják. A digitális írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A 

középiskolában ezt a tudást a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb 

problémákon – együttműködésben a többi tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve 

néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy 

szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell törekednünk, hanem a tanulóknak minél 

több célprogrammal minél több szituációban érdemes találkozniuk. Ki kell alakítani a 

megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, 

önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi élethelyzetek, a 

tanulási feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A feladatok eredményes 

megoldásához azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A 

problémamegoldás egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra 

tantárgy tanulási eredményei között kiemelt szerepet kap. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, 

amelyek a digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában 

és a logikus gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori 

sajátosságoknak megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása, 

létrehozása, és adott problémák megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános 

iskolában a blokkprogramozás eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a 

grafikus felületet is kezelő fejlesztői környezetben egy könnyen tanulható programozási 

nyelvvel találkoznak. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez 

használjuk, azok ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. 

A webes és mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük 

gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók 

bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva – 

beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során 

nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos 

használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági 

okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 
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3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztása 

 

 

9. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám 

Témakör 

teljes 

időkerete 

Információs társadalom, e-Világ 3 3 6 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 4 8 

Számítógépes grafika 14 0 14 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 0 4 

Online kommunikáció 4 2 6 

Publikálás a világhálón 14 0 14 

Szövegszerkesztés 11 1 12 

A digitális eszközök használata 6 2 8 

Összes óraszám:   72 óra  

 

 

10. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi 

többlet- 

óraszám  

Témakör teljes 

időkerete 

Szövegszerkesztés 11 2 13 
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Táblázatkezelés 12 0 12 

Online kommunikáció 4 2 6 

Adatbázis-kezelés 5 0 5 

Összes óraszám:     36 óra 

 

 

11. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Témakör 

teljes 

időkerete 

Információs társadalom, e-Világ 4 0 2 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 0 2 

Szövegszerkesztés 4 0 4 

Online kommunikáció 2 0 2 

Táblázatkezelés 12 0 4 

Adatbázis-kezelés 20 0 10 

A digitális eszközök használata 2 0 2 

Algoritmizálás, formális programozási 

nyelv használata 

20 0 
10 

Összes óraszám:   36 óra 

 

 

13. évfolyam 
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Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Témakör 

teljes 

időkerete 

Táblázatkezelés 0 7   7 

A digitális eszközök használata 0 10 10 

 

Algoritmizálás, formális programozási 

nyelv használata 

0 45 
45 

Összes óraszám:   62 óra 
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4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként 

 

 

9. évfolyam 

 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9–10. 

évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a középiskolában 

elvárt, a korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak feladatunk az új 

környezetben a tanulók közötti együttműködés fejlesztése. A differenciált fejlesztés lehetőséget 

teremt arra, hogy a tanulók egy-egy részterületen, egyéni érdeklődésüknek megfelelően 

elmélyültebb munkát végezzenek. 

 

 

Témakör neve 
Információs társadalom, e-Világ 

 

Órakeret  

 óra 

( 6 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-

kereskedelem, e-állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, 

információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az 

információhitelesség fogalmával. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak: adat, információ, csatorna, 

személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi 

igazolvány, e-kereskedelem, e-

szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, 

lánclevél 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online 

gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű 

adatok keresése 
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- Az információ megjelenési formái, 

jellemzői 

 Az információhitelesség 

ellenőrzésének egyszerű módjai 

 A személyes adatok védelmének 

fontosabb szabályai 

 Személyhez köthető információk és 

azok védelme 

 

 Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata 

 Személyes adatok kérésének, rögzítésének 

megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

 Az adatok és az online identitás védelmét 

biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes 

adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak 

megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony 

szűrése 

 Iskolai környezetnek megfelelő e-

szolgáltatások használata 

 

 

Témakör neve Mobiltechnológiai ismeretek 

Órakeret  

 óra 

( 8 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök 

operációs rendszereit és használ mobilalkalmazásokat. 

 az applikációkat önállóan telepíti; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek 

operációs rendszereit; 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használata során együttműködik társaival. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak: mobiltechnológia, 

mobileszköz, alkalmazás, applikáció, 

alkalmazás 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, 

telepítése, eltávolítása 



Oldal 346 
/ 7 
 

- A mobiltechnológia körébe tartozó 

eszközök ismerete 

 Mobileszközök kezelése, 

alkalmazások futtatása, telepítése, 

eltávolítása 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és 

oktatást segítő programok használata 

 Mobiltechnológiai eszközök 

segítségével megvalósított 

együttműködés 

- telepítése, alkalmazás eltávolítása, 

kezelőfelület, oktatóprogramok, 

oktatást segítő programok, hálózati 

kapcsolat 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, 

használata, beállítása, paraméterek 

módosítása 

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton 

belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

 

 

 

Témakör neve 
Számítógépes grafika 

Órakeret  

 óra 

( 14 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges 

rasztergrafikus ábrákat; 

 létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

 tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és 

szerkesztési módszereivel. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  rajzolóeszközök, 

színrendszerek, képfájlformátumok, 

felbontás, színmélység, pont, szakasz, 

ellipszis, kör, téglalap, átlátszóság, 

takarás, vágás, elforgatás, eltolás, 

tükrözés, feliratozás, igazítás, elosztás, 

rétegek, transzformációk, rasztergrafika, 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában kép, hang és video önálló rögzítése 

és tárolása digitális eszközökkel 

 A tárolt multimédiás elemek társakkal történő 

megosztása és feldolgozása 
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vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, 

sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, 

színátmenet, vastagság, vonalvégződés, 

szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, 

klónozás, csomópont, 

csomópontműveletek, 3D-s alakzat 

 

 Digitális képek jellemzőinek és 

tárolásának megismerése 

 A rasztergrafikus kép jellemzői: 

felbontás, színmélység 

 Rasztergrafikus rajzolóprogram 

használata 

 Színrendszerek, alakzatok színezése, 

átlátszóság, takarás, vágás 

 Dokumentumszerkesztő program 

alakzataival ábra készítése minta vagy 

leírás alapján 

 Rasztergrafikus és vektorgrafikus 

ábra tárolási módszerének ismerete 

 Alakzatok egymáshoz képest történő 

elrendezése: igazítás, elosztás, 

rétegek, transzformációk 

 Vektorgrafikus szerkesztőprogram 

használata 

 Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, 

pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

 Vektorgrafikus ábra elkészítése minta 

vagy leírás alapján 

 Vektorgrafikus ábrakészítés 

algoritmikus tervezése 

 Alakzat tulajdonságainak módosítása: 

méret, szegély, kitöltés, feliratozás, 

átlátszóság, transzformációk: 

elforgatás, tükrözés 

 Alakzatok egymáshoz viszonyított 

elrendezése: igazítás, elosztás, 

rétegek, eltolás, forgatás, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás 

 Görbék, csomópontok felhasználása 

rajzok készítésében. 

Csomópontműveletek 

 Digitális képek képkorrekciója, amely a 

további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz 

szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák 

készítése más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó 

témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus 

rajzeszközeivel 

 Logók, piktogramok készítése geometrikus 

alakzatokból vektorgrafikus 

szerkesztőprogram használatával 

 Az elkészített vektorgrafikus ábrák 

átalakítása görbék, csomópontok 

módosításával, transzformációk 

végrehajtásával 

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus 

tervezése 

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

egy adott felhasználás igényeinek 

megfelelően 

 Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 

3D-s alakzat elemi módosítása 
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 Raszter- és vektorgrafikus ábrák 

konverziója 

 Elemi műveletek 3D-s modellel 

 

 

Témakör neve 
Multimédiás dokumentumok készítése 

 

Órakeret  

 óra 

( 4 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök 

és szoftverek kiválasztásának szempontjait. 

 alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemeket új dokumentumok készítéséhez; 

 gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a 

bemutatókészítő eszközök használatában. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  fénykép, video, 

hangállomány készítése; fotó-, hang-, 

video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 

 

 Multimédia állományok manipulálása 

 Az információkeresés során gyűjtött 

multimédiás alapelemek 

felhasználásával új dokumentumok 

létrehozása 

 Más tantárgyak projektfeladatainak 

bemutatása multimédiás 

dokumentumok alkalmazásával 

 

 

 Multimédia állományok (kép, hang, video) 

digitális rögzítése – például szkennerrel, 

digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal – 

és manipulálása 

 Adott probléma megoldásához az 

információkeresés során gyűjtött multimédiás 

alapelemek felhasználásával új 

dokumentumok létrehozása, például kép, 

videorészlet beszúrása a bemutatóba 

 Más tantárgyak projektfeladatainak 

megoldásához szükséges digitális eszközök 

és szoftverek kiválasztása. A projektfeladat 

bemutatása multimédiás dokumentumok 

alkalmazásával 
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Témakör neve 
Online kommunikáció 

Órakeret  

 óra 

( 6 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket 

és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket 

 az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési 

kultúrát és szokásokat, a szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és 

technikákat, a találati listát a problémának megfelelően szűri, 

ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció 

eszközeit és formáit. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  chat, online közösség, 

kisegítő lehetőségek (az operációs 

rendszerben), digitális identitás, 

önérvényesítés, tolerancia 

 

 Az online kommunikáció jellemzői 

 Az identitás kérdésének összetettebb 

problémái az online kommunikáció 

során 

 Az online közösségek szerepe, 

működése 

 

 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak 

betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és alkalmazások 

használata 

 Online közösségekben folytatott 

kommunikáció során a kialakult viselkedési 

kultúra és szokások, szerepelvárások 

használata 

 A hálózati, közösségi portálok 

identitáskérdésének összetettebb kezelése, 

elemzése 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

alkalmazása 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz 

kisegítő lehetőségek beállítása 

 Tematikus és kulcsszavas információkeresési 

stratégiák és technikák alkalmazása például 

technikai, szaktudományos és szépirodalmi 

területen 

 A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, 
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valamint hitelességének ellenőrzése 

 

 

Témakör neve 
Publikálás a világhálón 

Órakeret  

 óra 

( 14 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

 érti a CSS használatának alapelveit. 

 dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

 több lapból álló webhelyet készít. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak: böngészőprogram, 

tartalomkezelő rendszer, weblap részei, 

weblap szerkezete, címsorok, 

bekezdések, felsorolások, táblázat, link, 

képek elhelyezése, stílusok, weblap 

szerkezeti elemek, weblap elemeinek 

formázása stílusokkal, szín és háttér 

beállítása, szövegformázás, táblázatok 

használata, hivatkozás készítése 

 

 Egy webes tartalomkezelő rendszer 

önálló használata 

 Webdokumentum szerkezetének és 

alapelemeinek ismerete 

 Webdokumentum tartalmának és 

stílusának szerkesztési lehetőségei, 

szétválasztásuk jelentősége 

 Közlésre szánt szöveges és képi 

információval kapcsolatos elvárások, 

 Webes publikálásra szánt szöveges és képi 

információk előkészítése a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott 

témában 

 Saját weboldal készítése webes 

tartalomkezelő rendszerben a tanuló 

érdeklődésének megfelelően választott 

témában 

 Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének 

közös elemzése 

 Stíluslapot használó weboldal kinézetének 

módosítása a stíluslap cseréjével 

 Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, részletes feladatleírásnak 

megfelelő weboldal szerkezetének kialakítása 

kész stílusok felhasználásával 

 Elkészített weblap internetes publikálása 

 A tanuló érdeklődésének megfelelő, több 

weblapot tartalmazó dokumentum önálló 
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kiválasztási szempontok, 

fájlformátumok 

 Az internetes publikálás 

módszereinek megismerése, szabályai 

 Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- 

és videoanyagok, weblapok 

publikálása tartalomkezelő 

rendszerben 

 Weblapkészítés HTML nyelven 

weblapszerkesztővel 

 Stíluslap csatolása weblaphoz, és a 

benne lévő stílusok használata a 

dokumentum formázásához 

 Összetett webdokumentum készítése 

elkészítése tanári segítséggel, kész stílusok 

alkalmazásával 

 Választott témához kapcsolódó webes 

dokumentum elkészítése és publikálása 

csoportmunkában, kapott stílusok 

alkalmazásával, illetve azok részleges 

módosításával 

 

 

 

 

Témakör neve 
Szövegszerkesztés 

Órakeret  

 óra 

( 12 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök 

és szoftverek kiválasztásának szempontjait; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival; 

 adatokat táblázatba rendez. 

 speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az 

előre definiált stílusok használatáról; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  karakterformázás, 

bekezdésformázás, oldal kialakítása, 

stílus, sablon, megosztott dokumentum, 

megjegyzés, korrektúra, változások 

követése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú 

dokumentum szerkesztése projektmunkában, 

például tanulmány készítése irodalomból, 

történelemből, etikából 
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 Tipográfiai ismeretek 

 Hosszú dokumentumok készítése, 

formázása 

 Közösen használt dokumentum 

kezelése, tárolása 

 Korrektúra alkalmazása, változások 

követése. Verziókövetés 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó 

feladatok, formanyomtatványok, 

hivatalos dokumentumok 

 Információforrások etikus használata, például 

tanulmány készítésekor irodalomjegyzék 

beszúrása, ábrajegyzék beszúrása 

 Dokumentumok közös használata online 

felületen, például csoportmunkában 

kialakított tartalom létrehozása 

 Korrektúra alkalmazása, változások 

követésének bekapcsolása, például egy 

dokumentum tartalmának közös 

véleményezése 

 

 

 

Témakör neve 
A digitális eszközök használata 

Órakeret  

 óra 

( 8 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai 

eszközöket és a működtető szoftvereit, ismeri a felhasználási 

lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások 

használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek 

operációs rendszereit. 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek 

fejlődésének főbb állomásait, tendenciáit; 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus 

informatikai környezet jellemzőit, figyelembe veszi a digitális 

eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete 

egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a 

munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok 

kibontását; 

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

 önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus 

felhasználói hibákat, elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  ergonómia; lokális, illetve 

hálózati fájl- és mappaműveletek; 

tömörítés, digitális kártevők és 

védekezés ellenük, mobileszközök 

operációs rendszere, felhőszolgáltatások, 

szinkronizálás, jogosultságok, etikus 

információkezelés, távmunka digitális 

eszközökkel 

 Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásai; a károsító hatások 

csökkentése 

 A digitális eszközök főbb egységei, 

azok fejlődéstörténetének főbb 

állomásai 

 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás 

erősítése, a felelős eszközhasználat 

kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, 

használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a 

felhőben, jogosultságok kiosztása, 

kezelése 

 Projektfeladathoz szükséges digitális 

eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, 

mind hardveres szempontból 

 A digitális eszközök biztonságos 

használatához szükséges lépések megtétele, 

az eszköz szoftveres karbantartása, 

vírusvédelme 

 Az együttműködéshez szükséges állományok 

megosztása, szinkronizálása számítógépes 

hálózat segítségével 

 Az informatika tudománytörténetéhez 

kapcsolódó bemutató vagy weboldal 

készítése 

 

 

 

 

 

 

10. évfolyam 

 

Témakör neve 
Szövegszerkesztés 

Órakeret  

 óra 

( 13 óra) 

A témakör 

tanulása 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök 

és szoftverek kiválasztásának szempontjait; 
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hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival; 

 adatokat táblázatba rendez. 

 speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az 

előre definiált stílusok használatáról; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  karakterformázás, 

bekezdésformázás, oldal kialakítása, 

stílus, sablon, megosztott dokumentum, 

megjegyzés, korrektúra, változások 

követése 

 Tipográfiai ismeretek 

 Hosszú dokumentumok készítése, 

formázása 

 Közösen használt dokumentum 

kezelése, tárolása 

 Korrektúra alkalmazása, változások 

követése. Verziókövetés 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó 

feladatok, formanyomtatványok, 

hivatalos dokumentumok 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú 

dokumentum szerkesztése projektmunkában, 

például tanulmány készítése irodalomból, 

történelemből, etikából 

 Információforrások etikus használata, például 

tanulmány készítésekor irodalomjegyzék 

beszúrása, ábrajegyzék beszúrása 

 Dokumentumok közös használata online 

felületen, például csoportmunkában 

kialakított tartalom létrehozása 

 Korrektúra alkalmazása, változások 

követésének bekapcsolása, például egy 

dokumentum tartalmának közös 

véleményezése 

 

 

 

Témakör neve 
Táblázatkezelés 

Órakeret  

 óra 

( 12 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

 adatokat táblázatba rendez; 

 táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

 a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

 az adatokat diagramon szemlélteti; 



Oldal 355 
/ 7 
 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  cella, oszlop, sor, 

cellatartomány, munkalap, munkafüzet, 

szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és 

időformátum, százalékformátum, 

pénznemformátum; relatív, vegyes és 

abszolút cellahivatkozás; saját képlet 

szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, függvények 

egymásba ágyazása, diagram létrehozása, 

diagramtípusok, diagram-összetevők 

 

 Adatok táblázatos elrendezése 

 Adatok bevitele, javítása, másolása, 

formázása 

 Szám, szöveg, logikai típusok. 

Dátum- és idő-, pénznem-, 

százalékformátumok alkalmazása 

 Számítási műveletek adatokkal, 

képletek szerkesztése 

 Cellahivatkozások használata 

 Függvények használata, 

paraméterezése 

 Hétköznapi problémák megoldása 

táblázatkezelővel. Statisztikai 

függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

 Más tantárgyakban felmerülő 

problémák megoldása a 

táblázatkezelő program segítségével 

 Diagram létrehozása, szerkesztése 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése 

táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, 

adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő 

programban 

 Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése 

 Egy feladat megoldásának kipróbálása 

többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram 

készítése, az adatok megtévesztő 

ábrázolásának felismerése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az 

adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az 

eredményekből 
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Témakör neve 
Online kommunikáció 

Órakeret  

 óra 

( 6 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket 

és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket. 

 az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési 

kultúrát és szokásokat, a szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és 

technikákat, a találati listát a problémának megfelelően szűri, 

ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció 

eszközeit és formáit; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az 

információhitelesség fogalmával. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak: felolvasóprogram, személyi 

asszisztens (operációs rendszerekben), 

kollaboráció, kooperáció, csapatmunka, 

személyiséglopás, online zaklatás 

 

 az online kommunikáció során 

alkalmazza a kialakult viselkedési 

kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az 

információkeresési stratégiákat és 

technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, 

ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal 

élők közötti kommunikáció eszközeit 

és formáit; 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak 

betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és 

felhőalkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott 

kommunikáció során a kialakult viselkedési 

kultúra és szokások, szerepelvárások 

használata. Az identitás kérdésének 

összetettebb kezelése, lehetséges veszélyek 

tudatosítása 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

alkalmazása  

 Kollaboráció alkalmazása projektmunkában 

más tantárgyak tanulása során 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a 

kisegítő lehetőségek beállítása. Online 

kommunikációt segítő hardver- és 

szoftvereszközök használata 
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 tisztában van a digitális 

személyazonosság és az 

információhitelesség fogalmával. 

 Veszélyhelyzetek az online 

kommunikáció folyamatában 

 A kollaboráció jellemzői, alkalmazási 

példák 

 A fogyatékkal élők online 

kommunikációját segítő hardver- és 

szoftvereszközök 

 Információkeresési stratégiák és technikák 

alkalmazása az egyéni érdeklődésnek 

megfelelően más tantárgyak tanulása során 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve 
Adatbázis-kezelés 

Órakeret  

 óra 

(5 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és 

összesített adatokat nyer ki; 

 a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és 

töröl, űrlapokat használ, jelentéseket nyomtat. 

 ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  adatbázis, adattábla; sor, 

rekord; oszlop, mező; adattípus, 

kapcsolat, importálás, lekérdezés, 

jelentés; adattípusok: szöveg, szám, 

dátum, idő, logikai; összeg, átlag, 

szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési 

feltétel, logikai műveletek, hozzáférési 

jogosultság 

 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása 

online adatbázisokból, például 

menetrendekből, film- és kulturális 

adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az 

elektronikus naplóból 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása 

egytáblás és többtáblás adatbázisokból 

adatbázis-kezelő rendszer segítségével 

 Adott adathalmaz, például települési, 

népesedési adatok esetén érvelés az 

adathalmaz táblázatkezelővel vagy adatbázis-
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 Strukturált adattárolás 

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum, 

idő, logikai 

 Táblakapcsolatok létrehozása, 

felhasználása 

 Lekérdezések készítése 

 Szűrési feltételek megadása 

 Függvényhasználat adatok 

összesítésére 

 Jelentések készítése 

 Adatok módosítása, hozzáfűzése, 

törlése 

 Közérdekű adatbázisok elérése 

 

kezelő rendszerrel történő feldolgozása 

mellett 

 A hétköznapi, iskolai élethez és más 

tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint 

közérdekű adatok gyűjtése és adatbázis-

kezelő programba való bevitele 

 Adott problémának megfelelő adattípusok 

választása, szűrési és lekérdezési feltételek, 

összesítő függvények alkalmazása egy 

adatbázis-kezelő programban 

 Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése 

 Összefüggések keresése nagyméretű 

adathalmazban 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben 

adatok feldolgozása és következtetések 

levonása 

 

11. évfolyam 

 

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók 

továbbtanulási szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- vagy 

emelt szinten érettségi vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga 

követelményrendszerére. Esetükben a tananyagot ez a követelményrendszer is befolyásolja, így 

például az ott elvárt elméleti ismeretek rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt a 

tanulók a gimnázium befejezése után vagy tovább tanulnak, vagy a munka világában 

helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos azoknak a kompetenciáknak a 

fejlesztése, amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek a digitális eszközök 

alkalmazásának terén elvárnak. 

Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek 

le, módosítottak adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg a strukturált 

adatbázis-kezelés. A diákok olyan elemi adatbázis-kezelési feladatokkal ismerkednek meg, 

melyekkel jól szemléltethető nagy mennyiségű, strukturált adat tárolása, feldolgozása az 

információszerzés érdekében. 

A 11. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális 

eszközökkel történő megoldásának, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy felsőoktatási 

intézményben végzett kutatómunka során felmerülnek. A tanulók egyre több olyan 

projektmunkát végeznek, amelyekben együttműködve egy valós, de az informatikától gyakran 

távol eső probléma feldolgozása során kell egyszerre többféle digitális eszközt és programot 

használniuk.  
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A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg 

korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most 

magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, 

azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői 

környezetet és a programozási nyelvet úgy megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az 

elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár ipari 

környezetben is elterjedt legyen. 

 

 

Témakör neve 
Információs társadalom, e-Világ 

 

Órakeret  

 óra 

( 2 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-

kereskedelem, e-állampolgárság, IT-gazdaság, környezet, kultúra, 

információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az 

információhitelesség fogalmával. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak: adat, információ, csatorna, 

személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi 

igazolvány, e-kereskedelem, e-

szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, 

lánclevél 

 

- Az információ megjelenési formái, 

jellemzői 

 Az információhitelesség 

ellenőrzésének egyszerű módjai 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online 

gyakorlása, például bejelentkezés 

egészségügyi vizsgálatra vagy közérdekű 

adatok keresése 

 Az elektronikus kommunikáció 

gyakorlatában felmerülő problémák 

megismerése, valamint az ezeket megelőző 

vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló 

beállítások megismerése, használata 
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 A személyes adatok védelmének 

fontosabb szabályai 

 Személyhez köthető információk és 

azok védelme 

 

 Személyes adatok kérésének, rögzítésének 

megfigyelése a közösségi portálokon, a 

keresőmotorok használatában 

 Az adatok és az online identitás védelmét 

biztosító lehetőségek alkalmazása, például a 

közösségi oldalakon elérhető személyes 

adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak 

megfelelő információk keresése valamelyik 

keresőmotorban, és a találatok hatékony 

szűrése 

 Iskolai környezetnek megfelelő e-

szolgáltatások használata 

 

 

Témakör neve Mobiltechnológiai ismeretek 

Órakeret  

 óra 

( 2 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök 

operációs rendszereit és használ mobilalkalmazásokat. 

 az applikációkat önállóan telepíti; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek 

operációs rendszereit; 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használata során együttműködik társaival. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak: mobiltechnológia, 

mobileszköz, alkalmazás, applikáció, 

alkalmazás 

- A mobiltechnológia körébe tartozó 

eszközök ismerete 

 Mobileszközök kezelése, 

alkalmazások futtatása, telepítése, 

eltávolítása 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, 

telepítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, 

használata, beállítása, paraméterek 

módosítása 
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 Mobileszközökre tervezett oktató- és 

oktatást segítő programok használata 

 Mobiltechnológiai eszközök 

segítségével megvalósított 

együttműködés 

- telepítése, alkalmazás eltávolítása, 

kezelőfelület, oktatóprogramok, 

oktatást segítő programok, hálózati 

kapcsolat 

 

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton 

belüli kommunikáció megvalósítása 

mobileszközökkel 

 

 

Témakör neve 
Szövegszerkesztés 

Órakeret  

 óra 

( 4 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök 

és szoftverek kiválasztásának szempontjait; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival; 

 adatokat táblázatba rendez. 

 speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az 

előre definiált stílusok használatáról; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a 

hivatkozás szabályaival. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  karakterformázás, 

bekezdésformázás, oldal kialakítása, 

stílus, sablon, megosztott dokumentum, 

megjegyzés, korrektúra, változások 

követése 

 Tipográfiai ismeretek 

 Hosszú dokumentumok készítése, 

formázása 

 Közösen használt dokumentum 

kezelése, tárolása 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú 

dokumentum szerkesztése projektmunkában, 

például tanulmány készítése irodalomból, 

történelemből, etikából 

 Információforrások etikus használata, például 

tanulmány készítésekor irodalomjegyzék 

beszúrása, ábrajegyzék beszúrása 

 Dokumentumok közös használata online 

felületen, például csoportmunkában 

kialakított tartalom létrehozása 
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 Korrektúra alkalmazása, változások 

követése. Verziókövetés 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó 

feladatok, formanyomtatványok, 

hivatalos dokumentumok 

 Korrektúra alkalmazása, változások 

követésének bekapcsolása, például egy 

dokumentum tartalmának közös 

véleményezése 

 

 

 

 

 

Témakör neve 
Online kommunikáció 

Órakeret  

 óra 

( 2 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket 

és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító 

lehetőségeket. 

 az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési 

kultúrát és szokásokat, a szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és 

technikákat, a találati listát a problémának megfelelően szűri, 

ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció 

eszközeit és formáit; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az 

információhitelesség fogalmával. 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak: felolvasóprogram, személyi 

asszisztens (operációs rendszerekben), 

kollaboráció, kooperáció, csapatmunka, 

személyiséglopás, online zaklatás 

 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak 

betartásával két- vagy többrésztvevős 

kommunikációs lehetőségek és 

felhőalkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott 

kommunikáció során a kialakult viselkedési 

kultúra és szokások, szerepelvárások 
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 az online kommunikáció során 

alkalmazza a kialakult viselkedési 

kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az 

információkeresési stratégiákat és 

technikákat, a találati listát a 

problémának megfelelően szűri, 

ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal 

élők közötti kommunikáció eszközeit 

és formáit; 

 tisztában van a digitális 

személyazonosság és az 

információhitelesség fogalmával. 

 Veszélyhelyzetek az online 

kommunikáció folyamatában 

 A kollaboráció jellemzői, alkalmazási 

példák 

 A fogyatékkal élők online 

kommunikációját segítő hardver- és 

szoftvereszközök 

használata. Az identitás kérdésének 

összetettebb kezelése, lehetséges veszélyek 

tudatosítása 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek 

alkalmazása  

 Kollaboráció alkalmazása projektmunkában 

más tantárgyak tanulása során 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a 

kisegítő lehetőségek beállítása. Online 

kommunikációt segítő hardver- és 

szoftvereszközök használata 

 Információkeresési stratégiák és technikák 

alkalmazása az egyéni érdeklődésnek 

megfelelően más tantárgyak tanulása során 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve 
Táblázatkezelés 

Órakeret  

 óra 

( 4 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 adatokat táblázatba rendez; 

 táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

 a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

 az adatokat diagramon szemlélteti; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  cella, oszlop, sor, 

cellatartomány, munkalap, munkafüzet, 

szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és 

időformátum, százalékformátum, 

pénznemformátum; relatív, vegyes és 

abszolút cellahivatkozás; saját képlet 

szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, függvények 

egymásba ágyazása, diagram létrehozása, 

diagramtípusok, diagram-összetevők 

 

 Adatok táblázatos elrendezése 

 Adatok bevitele, javítása, másolása, 

formázása 

 Szám, szöveg, logikai típusok. 

Dátum- és idő-, pénznem-, 

százalékformátumok alkalmazása 

 Számítási műveletek adatokkal, 

képletek szerkesztése 

 Cellahivatkozások használata 

 Függvények használata, 

paraméterezése 

 Hétköznapi problémák megoldása 

táblázatkezelővel. Statisztikai 

függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

 Más tantárgyakban felmerülő 

problémák megoldása a 

táblázatkezelő program segítségével 

 Diagram létrehozása, szerkesztése 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése 

táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, 

adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő 

programban 

 Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése 

 Egy feladat megoldásának kipróbálása 

többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram 

készítése, az adatok megtévesztő 

ábrázolásának felismerése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az 

adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az 

eredményekből 

 

 

 

Témakör neve 
Adatbázis-kezelés 

Órakeret  

 óra 

( 10 óra) 
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A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és 

összesített adatokat nyer ki; 

 a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és 

töröl, űrlapokat használ, jelentéseket nyomtat. 

 ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  adatbázis, adattábla; sor, 

rekord; oszlop, mező; adattípus, 

kapcsolat, importálás, lekérdezés, 

jelentés; adattípusok: szöveg, szám, 

dátum, idő, logikai; összeg, átlag, 

szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési 

feltétel, logikai műveletek, hozzáférési 

jogosultság 

 

 

 Strukturált adattárolás 

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum, 

idő, logikai 

 Táblakapcsolatok létrehozása, 

felhasználása 

 Lekérdezések készítése 

 Szűrési feltételek megadása 

 Függvényhasználat adatok 

összesítésére 

 Jelentések készítése 

 Adatok módosítása, hozzáfűzése, 

törlése 

 Közérdekű adatbázisok elérése 

 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása 

online adatbázisokból, például 

menetrendekből, film- és kulturális 

adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az 

elektronikus naplóból 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása 

egytáblás és többtáblás adatbázisokból 

adatbázis-kezelő rendszer segítségével 

 Adott adathalmaz, például települési, 

népesedési adatok esetén érvelés az 

adathalmaz táblázatkezelővel vagy adatbázis-

kezelő rendszerrel történő feldolgozása 

mellett 

 A hétköznapi, iskolai élethez és más 

tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint 

közérdekű adatok gyűjtése és adatbázis-

kezelő programba való bevitele 

 Adott problémának megfelelő adattípusok 

választása, szűrési és lekérdezési feltételek, 

összesítő függvények alkalmazása egy 

adatbázis-kezelő programban 

 Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése 

 Összefüggések keresése nagyméretű 

adathalmazban 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben 

adatok feldolgozása és következtetések 

levonása 
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Témakör neve 
A digitális eszközök használata 

Órakeret  

 óra 

( 2 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai 

eszközöket és a működtető szoftvereit, ismeri a felhasználási 

lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások 

használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek 

operációs rendszereit. 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek 

fejlődésének főbb állomásait, tendenciáit; 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus 

informatikai környezet jellemzőit, figyelembe veszi a digitális 

eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete 

egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a 

munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok 

kibontását; 

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

 önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus 

felhasználói hibákat, elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  ergonómia; lokális, illetve 

hálózati fájl- és mappaműveletek; 

tömörítés, digitális kártevők és 

védekezés ellenük, mobileszközök 

operációs rendszere, felhőszolgáltatások, 

szinkronizálás, jogosultságok, etikus 

információkezelés, távmunka digitális 

eszközökkel 

 Projektfeladathoz szükséges digitális 

eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, 

mind hardveres szempontból 

 A digitális eszközök biztonságos 

használatához szükséges lépések megtétele, 

az eszköz szoftveres karbantartása, 

vírusvédelme 
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 Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásai; a károsító hatások 

csökkentése 

 A digitális eszközök főbb egységei, 

azok fejlődéstörténetének főbb 

állomásai 

 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás 

erősítése, a felelős eszközhasználat 

kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, 

használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a 

felhőben, jogosultságok kiosztása, 

kezelése 

 Az együttműködéshez szükséges állományok 

megosztása, szinkronizálása számítógépes 

hálózat segítségével 

 Az informatika tudománytörténetéhez 

kapcsolódó bemutató vagy weboldal 

készítése 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve 
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

Órakeret  

 óra 

( 10 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek 

lépéseit és kapcsolatukat; 

 ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, 

valós szám, karakter, szöveg, logikai; 

 ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

 érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

 érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit 

 példákban, feladatok megoldásában használja egy formális 

programozási nyelv fejlesztői környezetének alapszolgáltatásait; 

 szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és 

azt egy magas szintű formális programozási nyelven kódolja; 

 a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról; 

 hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 
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 tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a 

szimulációs programokban. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak: algoritmuselemek, tervezési 

folyamat, adatok absztrakciója, 

algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, 

karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, 

kódolás, típusfeladatok, tesztelés, 

hibajavítás 

 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő 

informatikai eszközök és szoftverek 

használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a 

folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység 

tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek megismerése. 

Algoritmus leírása egy lehetséges 

módjának megismerése 

 Az algoritmus végrehajtásához 

szükséges adatok és az eredmények 

kapcsolatának vizsgálata 

 Az elemi adatok és sorozatok 

megkülönböztetése, kezelése és 

használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok 

 Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői 

egy formális programozási 

környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, 

többirányú elágazás, ciklusok 

 Egy formális programozási nyelv 

megismerése közösen megoldott egyszerű 

példákon keresztül 

 Típusok, változók és vezérlőszerkezetek 

(szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos 

választását igénylő feladatok önálló 

megoldása, a választás indoklása 

 Programozási feladatok megoldása során 

algoritmusok megismerése, leírása és 

kódolása 

 Az algoritmusok és az adatszerkezetek 

kapcsolatának használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása, a 

választás indoklása 

 Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó 

algoritmusok leírása egy lehetséges 

módszerrel 

 Feladat megoldása során a fejlesztői 

környezet lehetőségeinek használata (pl. 

tesztelés) 

 Feladatmegoldás strukturálatlan 

algoritmussal és függvények, eljárások 

használatával 

 Olyan problémák közös megoldása, amelyek 

során a függvények, eljárások paraméterezése 

a paraméterátadás különböző típusainak 

alkalmazását igényli 

 Egy saját vagy más által készített program 

tesztelése 

 Adott feladathoz készült különböző 

megoldások közös megbeszélése 
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 Változók, értékadás. Eljárások, 

függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása, 

tesztelése 

 Az objektumorientált szemlélet 

megalapozása 

 Mások által készített alkalmazások 

paramétereinek a program 

működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

 

 

13. évfolyam 

 

 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg 

korábban a blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most 

magasabb szintű absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, 

azaz a programkód közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői 

környezetet és a programozási nyelvet úgy megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az 

elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár ipari 

környezetben is elterjedt legyen. 

 

 

Témakör neve 
Táblázatkezelés 

Órakeret  

 óra 

( 7 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 adatokat táblázatba rendez; 

 táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

 a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

 az adatokat diagramon szemlélteti; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  cella, oszlop, sor, 

cellatartomány, munkalap, munkafüzet, 

szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és 

időformátum, százalékformátum, 

pénznemformátum; relatív, vegyes és 

abszolút cellahivatkozás; saját képlet 

szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, függvények 

egymásba ágyazása, diagram létrehozása, 

diagramtípusok, diagram-összetevők 

 

 Adatok táblázatos elrendezése 

 Adatok bevitele, javítása, másolása, 

formázása 

 Szám, szöveg, logikai típusok. 

Dátum- és idő-, pénznem-, 

százalékformátumok alkalmazása 

 Számítási műveletek adatokkal, 

képletek szerkesztése 

 Cellahivatkozások használata 

 Függvények használata, 

paraméterezése 

 Hétköznapi problémák megoldása 

táblázatkezelővel. Statisztikai 

függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

 Más tantárgyakban felmerülő 

problémák megoldása a 

táblázatkezelő program segítségével 

 Diagram létrehozása, szerkesztése 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz 

kapcsolódó, valamint közérdekű adatok 

gyűjtése különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése 

táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, 

adatformátumok, képletek, függvények 

alkalmazása egy elterjedt táblázatkezelő 

programban 

 Adott feladat különböző megoldási 

lehetőségeinek közös elemzése 

 Egy feladat megoldásának kipróbálása 

többféle táblázatkezelő programban és online 

felületen 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram 

készítése, az adatok megtévesztő 

ábrázolásának felismerése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az 

adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével és következtetések levonása az 

eredményekből 

 

 

 

Témakör neve 
A digitális eszközök használata 

Órakeret  

 óra 
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( 10 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai 

eszközöket és a működtető szoftvereit, ismeri a felhasználási 

lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások 

használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek 

operációs rendszereit. 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek 

fejlődésének főbb állomásait, tendenciáit; 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus 

informatikai környezet jellemzőit, figyelembe veszi a digitális 

eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete 

egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a 

munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásait; 

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok 

kibontását; 

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

 önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus 

felhasználói hibákat, elhárítja az egyszerűbb felhasználói hibákat. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak:  ergonómia; lokális, illetve 

hálózati fájl- és mappaműveletek; 

tömörítés, digitális kártevők és 

védekezés ellenük, mobileszközök 

operációs rendszere, felhőszolgáltatások, 

szinkronizálás, jogosultságok, etikus 

információkezelés, távmunka digitális 

eszközökkel 

 Az informatikai eszközök egészségre 

gyakorolt hatásai; a károsító hatások 

csökkentése 

 A digitális eszközök főbb egységei, 

azok fejlődéstörténetének főbb 

állomásai 

 Projektfeladathoz szükséges digitális 

eszközök kiválasztása, ergonomikus 

munkakörnyezet kialakítása mind szoftveres, 

mind hardveres szempontból 

 A digitális eszközök biztonságos 

használatához szükséges lépések megtétele, 

az eszköz szoftveres karbantartása, 

vírusvédelme 

 Az együttműködéshez szükséges állományok 

megosztása, szinkronizálása számítógépes 

hálózat segítségével 

 Az informatika tudománytörténetéhez 

kapcsolódó bemutató vagy weboldal 

készítése 
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 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás 

erősítése, a felelős eszközhasználat 

kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, 

használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a 

felhőben, jogosultságok kiosztása, 

kezelése 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve 
Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

Órakeret  

 óra 

( 45 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek 

lépéseit és kapcsolatukat; 

 ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, 

valós szám, karakter, szöveg, logikai; 

 ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

 érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

 érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit 

 példákban, feladatok megoldásában használja egy formális 

programozási nyelv fejlesztői környezetének alapszolgáltatásait; 

 szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és 

azt egy magas szintű formális programozási nyelven kódolja; 

 a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes 

szimulációjáról; 

 hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

 tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a 

szimulációs programokban. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

Fogalmak: algoritmuselemek, tervezési 

folyamat, adatok absztrakciója, 

algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, 

karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, 

egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, 

kódolás, típusfeladatok, tesztelés, 

hibajavítás 

 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő 

informatikai eszközök és szoftverek 

használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a 

folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység 

tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó 

algoritmuselemek megismerése. 

Algoritmus leírása egy lehetséges 

módjának megismerése 

 Az algoritmus végrehajtásához 

szükséges adatok és az eredmények 

kapcsolatának vizsgálata 

 Az elemi adatok és sorozatok 

megkülönböztetése, kezelése és 

használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok 

 Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői 

egy formális programozási 

környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, 

többirányú elágazás, ciklusok 

 Változók, értékadás. Eljárások, 

függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása, 

tesztelése 

 Egy formális programozási nyelv 

megismerése közösen megoldott egyszerű 

példákon keresztül 

 Típusok, változók és vezérlőszerkezetek 

(szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos 

választását igénylő feladatok önálló 

megoldása, a választás indoklása 

 Programozási feladatok megoldása során 

algoritmusok megismerése, leírása és 

kódolása 

 Az algoritmusok és az adatszerkezetek 

kapcsolatának használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása, a 

választás indoklása 

 Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó 

algoritmusok leírása egy lehetséges 

módszerrel 

 Feladat megoldása során a fejlesztői 

környezet lehetőségeinek használata (pl. 

tesztelés) 

 Feladatmegoldás strukturálatlan 

algoritmussal és függvények, eljárások 

használatával 

 Olyan problémák közös megoldása, amelyek 

során a függvények, eljárások paraméterezése 

a paraméterátadás különböző típusainak 

alkalmazását igényli 

 Egy saját vagy más által készített program 

tesztelése 

 Adott feladathoz készült különböző 

megoldások közös megbeszélése 
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 Az objektumorientált szemlélet 

megalapozása 

 Mások által készített alkalmazások 

paramétereinek a program 

működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: a Pedagógiai Programban rögzítettek alapján 

 

5. A tantárgy értékelésének formái, szempontjai: a Pedagógiai Programban rögzítettek 

alapján 

 

0 % - 24 %  (elégtelen) 

25 %- 39 %  ( elégséges) 

40 % - 59 %  ( közepes) 

60 % - 79 %  ( jó ) 

80 %-tól   (jeles) 

 

1. Tantárgyi címoldal 

 

                                                  

Biológia  tantárgy 

                                           Technikum 10.-11. évfolyam 

 

Helyi tantárgyi tanterv 

 

 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

 

Általános célok 
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A 7–8. évfolyamokon tanult biológiai ismeretek minden tanuló számára képet adtak az élővilág 

kialakulásáról, fejlődéséről és szerveződéséről. Alapszinten elsajátították a biológiai 

vizsgálatok néhány laboratóriumi és terepen végezhető módszerét is. Tudatosabbá váltak az 

egészségükkel és a természeti környezet fenntarthatóságával kapcsolatos kérdésekben, 

fejlődtek az életviteli készségeik. A középiskolában a tanulók erre az alapra építve kezdik meg 

a biológia tanulását. Közöttük vannak, akik később a szaktárgyi tudás további bővítését 

választják, de olyanok is, akik inkább a természettudományos műveltségük gyarapítását várják 

ettől a tantárgytól. Ehhez a tanulói alaptudáshoz és célrendszerhez kell igazodni a biológia 

tantárgy témakörszerkezetének, tartalmi elemeinek és készségfejlesztési céljainak. A biológia 

tantárgy tanulási folyamatának tervezése többféleképpen történhet, figyelembe véve az 

évfolyamok óraszámát, a témakörök logikai kapcsolódását, a természettudományos 

társtantárgyak haladási ütemét, illetve a helyi sajátosságokat (pl. iskolán kívüli tanulás, 

tematikus napok szervezése). A párhuzamosan folyó műveltségépítés és szaktudásbővítés 

szükségessé teszi, hogy az alkalmazott tanulási módszerek igazodjanak a tanulók eltérő tanulási 

céljaihoz és képességeihez, felébresztve és fenntartva az élő természet gazdagságára és 

szépségére való rácsodálkozást, valamint a természet épsége iránt érzett felelősséget. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, 

az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek 

és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a 

képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, 

interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és 

megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett 

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 

egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása 

gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 
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különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő 

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

 

6. Biológia 
 

A tantárgy órakerete:  

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi tervezésű 

órakeret 

10. 2 72 
9-10. évf. 170 ó 

72 

11. 2 72 72 
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2. Tantárgyi bevezető 
A kerettanterv bevezető témaköre a tudomány működéséről, a tudásunk eredetéről szól. 

A biológia tudományának fejlődése, a jelenkori alkalmazások áttekintése mellett ebben 

kap helyet a vizsgálati módszerek elméleti áttekintése és a természettudományos 

gondolkodás módszereinek megismerése. A további témakörök a tanulási céloknak 

megfelelően három fő tartalmi területre oszthatók. Az első témakörök a tanulók 

általános biológiai szemléletét hivatottak fejleszteni, fő kérdésként állítva eléjük az élet 

mibenlétét, amelyre több szempontú megközelítésekkel igyekszik választ adni. A 

tanulók áttekintik az élet keletkezésére és fejlődésére vonatkozó elméleteket, fejlesztik 

a tudományos tényekre alapozott érvelés és a kritikai gondolkodás készségeit. 

Részletesen megismerkednek az élet alapvető egységeként működő sejt felépítésével és 

működésével, majd ezt összekötik a magasabb szerveződési szintekkel. Vizsgálati 

szempontként állítják az energia biológiai rendszerekben történő áramlását, 

rávilágítanak az életfolyamatok energetikai összefüggéseire. Az életközösségekben 

zajló energiaforgalom elemzésével mélyebben is megérthetik a növény- és állatvilág, 

valamint a lebontó szervezetek egymásrautaltságát. Fontos szempont a biológiai 

információ mibenlétének, változékonyságának és áramlásának megértése, amit a 

modern, rendszerszemléletű biológia szintjén is elemeznek. A második tartalmi terület 

célja az emberi szervezetről eddig szerzett tudás elmélyítése és az életkori 

sajátosságoknak megfelelő egészségműveltség építése. Ebben több olyan elem is 

található, amely a mindennapi élet egészséggel és betegséggel kapcsolatos kérdéseiben 

segíti a tanulókat. Ilyen például az egészségügyi rendszer áttekintése, valamint az 

elsősegélynyújtás képességének fejlesztése. A harmadik tematikai egység a 

környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos témaköröket foglalja magában. A 

tanulók vizsgálatokat végezhetnek a környezetükben, forrásokat kereshetnek és 

elemezhetnek a különféle szintű ökológiai rendszerekkel kapcsolatban. Ez a tanulási 

folyamat nem csak az ismeretek bővítését célozza, hasonlóan fontos a természettel 

kapcsolatos érzelmi nevelés és attitűdformálás is. A Kárpát-medence élő természeti 

értékeinek áttekintése mellett a Föld bioszférájának állapotát is vizsgálják a tanulók. 

Ehhez felhasználják a korábban szerzett alapismereteiket, a földtörténeti múlt adatait és 

jelenkori eseteket, valamint megismerik az előrejelzést adó modellek működését is. 

 

3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztás 

Óratervi tábla tematikus egységenként: 10.– 11. évf. 

Témakör Óraszámok 

Gimn. Kerettanterv Helyi tanterv 

9. évf.-10. évf. 10. évf. 

I.A biológia kutatási céljai és módszerei 3 1 
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II.Az élet eredete és szerveződése: 

 

Az élővilág egysége, a felépítés és 

működés alapelvei 

 

 A sejt és genom szerveződése és 

működése 

 

 

Sejtek, szövetek, szervek 

 

Élet és energia 

 

Az élet eredete és feltételei 

 

 

                 44: 

 

(10) 

 

 

                (12) 

 

 

(10) 

 

 

(8) 

 

 (4) 

 

                 34: 

 

(8) 

 

 

(10) 

 

 

(10) 

 

 

(8) 

 

(4) 

III. Az életközösségek jellemzői és 

típusai: 

Az élőhelyek jellemzői,alkalmazkodás, 

az életközösségek biológiai sokfélesége 

 

 

12 

 

 

10 

IV. A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 

Ember és fenntarthatóság 

 

21: 

 

 

(10) 

(11) 

21: 

 

 

(10) 

(11) 

   

                               Témakör 9.-10. évf. 11.évf. 
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V.Az ember szervezete és egészsége: 

 

Testkép, testalkat, mozgásképesség 

 

Anyagforgalom 

 

Érzékelés, szabályozás 

 

Az emberi nemek és szaporodás 

biológiai alpjai 

 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki 

egyensúly és a testi állapot összefüggése 

 

Az egészségügyi rendszer, 

elsősegélynyújtás 

 

 

56: 

 

(6) 

 

(10) 

 

(12) 

 

(7) 

 

 

(11) 

 

 

(10) 

 

 

46: 

 

6 

 

10 

 

12 

 

7 

 

 

5 

 

 

6 

 

VI.Öröklődés és evolúció; a 

biotechnológia módszerei és 

alkalmazása 

 

A változékonyság molekuláris alapjai 

 

Egyedszintű öröklődés 

 

34 

 

 

(12) 

 

(12) 

 

26 

 

 

(10) 

 

(8) 

(8) 
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A biológiai evolúció (10)  

 

 

összesen 170 144 

 

 

4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként 

10. évfolyam 

 

Témakör neve 

I.A biológia kutatási céljai és módszerei 

 

Órakeret  

 óra 

(1 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz 

meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és 

kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 

megfigyeléseket és méréseket végez; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan 

alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp 

működésének alapelvét, képes azt használni; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 
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 A biológiai kutatások alapvető 

céljainak, világképünket és 

mindennapi életünket alakító 

eredményeinek tudománytörténeti 

példákkal való bemutatása 

 A tudományos vizsgálatok menetének 

ismerete, vizsgálatokban való tudatos 

alkalmazása és nyomon követése 

kísérletelemzésekben 

 A biológiai vizsgálatok során 

alkalmazható, egyszerűbb 

laboratóriumi és terepmunkára 

alkalmas eszközök ismerete, 

vizsgálatok esetében a megfelelő 

kiválasztása és használata 

 A tudományos gondolkodás 

műveleteiről szerzett alapszintű 

ismeret, a műveletek alkalmazásában 

való jártasság, adott probléma esetén 

a célravezető módszer kiválasztása és 

alkalmazása 

 Az ismeretszerzésben és a 

problémamegoldásban a másokkal 

való együttműködés fontosságának 

felismerése, a közös munkában való 

aktív szerepvállalás 

 Tényekre alapozott, koherens érvelés, 

véleményalkotás és mások 

meghallgatásának képessége 

 Kísérleti megfigyelések, mérési és 

statisztikai adatok megfelelő 

rögzítése, rendezése és feldolgozása, 

az ebből levonható következtetések és 

további kutatási kérdések 

megfogalmazása 

 A modern biológia kulcsterületeinek, 

ezek technológiai lehetőségeinek 

ismerete, a kutatás és alkalmazás 

etikai, társadalmi-gazdasági 

kérdéseiben véleményalkotási és 

vitaképesség 

A népszerűsítő és a tudományos igényű 

információs forrásokról való 

 

 A tudományos gondolkodás műveleteinek 

tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy 

egy tudós munkásságának bemutatásán 

keresztül 

 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés 

összehasonlítása, konkrét példa bemutatása 

 Strukturált, félig strukturált vagy nem 

strukturált (a csoport készségszintjétől 

függően) biológiai kísérlet kivitelezése, 

jegyzőkönyv készítése, a kísérleti 

eredmények értékelése és publikálása 

 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis 

önálló felállítása, a függő és független 

változók megállapítása, projektmunka 

elkészítése 

 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) 

meglátogatása, beszámoló készítése a 

kutatási területekről és módszerekről  

 Egy-egy tudós megszemélyesítésével 

kerekasztal-beszélgetés egy tudományos 

problémáról  

 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, 

kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl. 

strukturális bionika, szenzorbionika) 

 Természettudományos ismeretterjesztő 

folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat, 

reflexió írása 
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tájékozottság, az álhírek, áltudományos 

közlések felismerése, velük szemben 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei 

 A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet 

megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

Fogalmak 

kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, molekuláris biológia, 

biotechnológia, bioetika, bioinformatika 

 

Témakör neve Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 

Órakeret  

 óra 

( 8 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozás szerepét az élő rendszerek normál működési állapotának 

fenntartásában;  

 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony 

hőmérsékleten, nagy sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, 

vizsgálja az enzimműködést befolyásoló tényezőket. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek Tevékenységek 
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 A szerveződési szintek hierarchikus 

és rendszerszemléletű elvének 

felismerése a tanulók által ismert, 

felidézett társadalmi, gazdasági, 

technológiai vagy természeti 

rendszerek példái alapján 

 Az energiáról meglévő tanulói tudás 

felszínre hozása, az energiafajták és 

átalakítási módok áttekintése példák 

alapján, a fény, a kémiai és a biológiai 

energia összefüggésbe hozása  

 Az információról meglévő tanulói 

tudás felszínre hozása, a 

sokféleséggel és a rendezettséggel 

való kapcsolat felismerése 

mindennapi példák és természeti 

jelenségek értelmezése alapján 

 A szervetlen és a szerves anyagok 

közötti kapcsolat tudománytörténeti, 

technológiai és biológiai szempontú 

értelmezése, az élet szénalapúsága 

 Az optimális enzimműködés 

kísérletes bemutatása, az 

enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának 

példákkal való bemutatása 

 Biogén elemek kimutatása, 

következtetések levonása 

 A víznek az élet szempontjából 

kitüntetett szerepe melletti érvelés 

 A makromolekulák és monomerjeik 

felépítése és funkciója közötti 

kapcsolatok sokoldalú elemzése 

 A szabályozottság elvének 

elmélyítése mindennapi életből vett 

technológiai példák alapján, a 

szabályozott állandó állapot 

jelentőségének felismerése 

 

 

 

 Biogén elemek kimutatása növényi és állati 

eredetű szervekből (levél, csont) 

 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. 

biuret-próba, Fehling-reakció) 

 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-

peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz) 

különböző környezeti feltételek (változó 

beállítások) között 

 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők 

vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) 

 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos 

kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

 Programvezérelt, automatizált technológiai 

rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS 

fékrendszer stb.) keresése és elemzése, 

összehasonlítása az élő rendszerek valamely 

részműködésével, a szabályozás és vezérlés 

közötti különbségek megbeszélése  
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 A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

  felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a 

víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és ezt 

összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel. 

 

Fogalmak 

rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, 

makromolekulák, enzimek, sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és 

szabályozás 

 

Témakör neve A sejt és genom szerveződése és működése 

Órakeret  

 óra 

( 10 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti 

alapjait és felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét 

kísérleti leírásokban értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és 

értékeli a biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű adat 

feldolgozásának jelentőségét; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozás szerepét az élő rendszerek normál működési állapotának 

fenntartásában. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 
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 A vírusok felépítése, szaporodása és a 

megbetegedések közötti 

összefüggések felismerése egy 

konkrét betegség (pl. influenza) 

kapcsán, a betegségek megelőzési és 

gyógyítási lehetőségeinek 

számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

 A prokarióta és eukarióta sejttípusok 

összehasonlítása, a felépítés, működés 

és alkalmazkodás főbb 

összefüggéseinek bemutatása  

 Az eukarióta sejttípusok kialakulását 

magyarázó elmélet bizonyítékainak 

ismertetése 

 A főbb sejtalkotók mikroszkópos 

képének tanulmányozása, felépítésük 

egyszerű lerajzolása és működésük 

bemutatása, a működések 

összekapcsolása a szervezetszintű 

folyamatokkal 

 A génműködés alapelveinek 

megértése: aktív és nem aktív régiók , 

gének bekapcsolása, kikapcsolása, 

módosítása  

 Az őssejt és a differenciált sejt 

összehasonlítása génaktivitás alapján, 

a különbség felismerése őssejt és 

daganatsejt között 

 A sejtciklus biológiai szerepének, 

szakaszainak és szabályozásának 

megértése, a daganatelnyomó és 

DNS-javító fehérjék létezése, a 

programozott sejthalál szerepe. 

 A sejtosztódás egyes típusainak 

értelmezése, biológiai szerepének 

összekapcsolása az emberi sejtek, 

szervek működésével (őssejtek, 

differenciált sejt, sebgyógyulás, 

ivarsejtképzés) 

 A sejten belüli és a sejtek közötti 

jelforgalmi hálózatok biológiai 

jelentőségének felismerése egy-egy 

egyszerűbb példa alapján 

 

 

 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása 

ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek 

alapján 

 Baktériumok izolálása táptalajra a 

környezetből és emberi bőrről, a tenyészet 

inkubálása, telepek morfológiai vizsgálata 

 Kromoszóma felépítésének modellezése 

 A mitózis és a meiózis osztódási 

folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy 

mikroszkópi metszeteken történő 

összehasonlítása, értelmezése 

 A sejtciklust és a biológiai információ 

másolását, átírását és kifejeződését bemutató 

animációk elemzése 

 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai 

kérdésének megvitatása  

 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek 

és a rákkutatás kapcsolatára 

 A daganatos betegségekről szóló hiteles 

webes tájékoztató oldalak információinak 

értelmezése 

 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és 

baktérium okozta betegségekről, a 

mikroszkóp felfedezésének és 

alkalmazásának történetéről, egy-egy 

meghatározó kutató munkásságáról  

 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások 

korszerű eljárásainak megismerése, 

Semmelweis Ignác munkásságának rövid 

megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. 

formájában) 
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 Felismeri az összefüggést a rák 

kialakulása és a sejtciklus zavarai 

között, megérti, hogy mit tesz a sejt és 

a szervezet a daganatok 

kialakulásának megelőzéséért 

Fogalmak 

vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, 

gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, 

sejtciklus, sejtosztódás, őssejt, 

differenciált sejt, mitózis, meiózis, 

jelforgalom, biológiai hálózat, 

daganatképződés, rák, GMO 

 formájában) 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:  

 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az 

élő és élettelen határán állnak; 

 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle 

típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt 

anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos 

kölcsönhatásban mennek végbe; 

 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a 

sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait; 

 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, 

amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros 

működésért is;  

 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti, 

hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott 

számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki; 

 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és 

daganatsejt között; 

 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 
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Témakör neve 

Sejtek, szövetek, szervek 

 

Órakeret  

 óra 

( 10 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való 

egymásba épülését, tudja a biológiai problémákat és magyarázatokat 

a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan 

alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp 

működésének alapelvét, képes azt használni; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó 

vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 A többsejtű életforma alapvető 

jellemzőinek azonosítása, az ebben 

rejlő (evolúciós) előnyök felismerése, 

megfogalmazása 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp 

működési elvének ismerete, a 

nagyítás és a felbontóképesség 

értelmezése, a mikroszkóp 

alapbeállításának képessége, 

mikrofotó készítése mobiltelefonnal 

 Növényi metszetek, preparátumok 

készítése, fénymikroszkópos 

vizsgálata, rajzok, fotók készítése és 

rendszerezése 

 A növényi szövetek alaptípusainak 

megkülönböztetése, a sejttani 

jellemzők és a szövettípus biológiai 

 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp 

felépítésének és működésének megbeszélése, 

alkalmazásának gyakorlása 

 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata 

önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás 

mobiltelefonnal  

 Növénytani szervpreparátumok főbb 

szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, 

rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

 Állattani preparátumok főbb szövettípusainak 

tanulmányozása, jellemzése 

 Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, 

kezelésről kiselőadás, csoportmunka 
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funkciója közötti összefüggés 

érvekkel való bizonyítása  

 A zárvatermő növények szerveinek 

ismerete, a gyökér, a szár a levél és a 

virág jellegzetes szöveti felépítésének 

azonosítása 

 A különféle emberi (állati) szövetek 

sejttípusainak kialakulására vezető 

differenciálódási folyamat elvi 

értelmezése, egy konkrét példán (pl. 

vérsejtek képzése) való bemutatása 

 Állati vagy emberi szövetekről, 

szervekről készült metszetek 

fénymikroszkópos vizsgálata vagy 

fotókon való összehasonlítása és 

jellemzése 

 Az emberi szövetek alaptípusainak 

(hám-, kötő- és támasztó-, izom-, 

ideg-) jellemzése a felépítés és 

működés kapcsolatba hozásával, 

néhány fontosabb altípus elkülönítése 

 A gyógyászatban alkalmazott 

diagnosztikus szövettani vizsgálatok 

céljának, egy-egy módszerének 

ismerete, a daganatos betegségek 

felismerésében játszott szerepének 

értékelése 

Fogalmak 

osztódó és állandósult (növényi) 

szövetek, őssejt fogalma és típusai, 

daganatsejt, embrionális fejlődés, hám-, 

kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet 

 

 

 

 

 

 

 A magasabb évfolyamba lépés feltételei: fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri 

és jellemzi a főbb állati és növényi szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony 

elvégzésére specializálódtak. 
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Témakör neve Élet és energia 

Órakeret  

 óra 

( 8 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz 

meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és 

kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 

megfigyeléseket és méréseket végez; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, 

energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, 

konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, 

hálózatot elemez; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan 

alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp 

működésének alapelvét, képes azt használni. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 A fotoszintézis biológiai szerepének 

érvekkel való igazolása, a folyamat 

alapegyenletének ismerete, fő 

szakaszainak elkülönítése 

 Az erjesztés és a sejtlégzés 

megkülönböztetése, az erjesztés 

biológiai előfordulásának és 

technológiai alkalmazásának 

ismerete, példákkal való igazolása 

 A sejtlégzés biológiai szerepének 

érvekkel való igazolása, a folyamat 

alapegyenletének ismerete, fő 

szakaszainak elkülönítése 

 Folyamatábrák elemzése és készítése 

a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő 

szakaszairól, a folyamatok 

vizualizálása és értelmezése 

 

 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell 

vagy ábra, illetve önállóan készített metszet 

alapján 

 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának 

és záródásának mikroszkópos vizsgálata 

(ozmózis)  

 Színtestek azonosítása mikroszkópos 

vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél 

színén takarásos (árnyék) módszerrel 

 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok 

papírkromatográfiás vizsgálata  

 A fotoszintézis mértékének a fény 

erősségétől, színétől való függését vizsgáló 

kísérletek tervezése és kivitelezése 
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 Kísérletek tervezése, elvégzése a 

fotoszintézis és a (sejt)légzés 

vizsgálatára, kutatási kérdések 

megfogalmazása, változók beállítása, 

adatok rögzítése és elemzése, 

következtetések levonása 

 Az életközösségek anyag- és 

energiaforgalmának megértése, a 

szénkörforgás diagramon való 

ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal 

való kapcsolatba hozása 

Fogalmak 

autotróf és heterotróf, kemotróf és 

fototróf, biológiai energia és ATP, 

fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob és 

anaerob folyamat, szénkörforgás 

 

 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis 

intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti 

vizsgálata 

 A fotoszintézis során keletkező oxigén 

kimutatása 

 Csírázás, illetve emberi légzés során 

keletkező szén-dioxid kimutatása meszes 

vízzel 

 Keményítő kimutatása levélben 

 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének 

környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek 

elvégzése 

 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi 

példákon keresztül (baktériumok szerepe az 

élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

 

 

 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

  ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle 

lehetőségeit, az anyagcseretípusok közötti különbséget; 

 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás 

sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli 

helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 

 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti 

ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

 

Témakör neve 

                  Az élet eredete és feltételei 

 

Órakeret  

 óra 

(4 óra) 

A témakör 

tanulása 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 
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hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési 

egysége. 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Az élő állapot és kialakulásának 

magyarázása életkritériumok, a 

baktériumok sejtszerkezete alapján 

 Az ősbaktériumok különleges 

élőhelyeken való életképességének 

példákkal való igazolása 

 A Naprendszeren belüli és azon kívüli 

élet kutatási céljának, 

feltételezéseinek és eddigi 

eredményeinek ismerete 

Fogalmak 

őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta 

sejt, anaerob anyagcsere, 

cianobaktérium, UV-sugárzás és 

ózonpajzs, kozmikus sugárzás és 

földmágnesség, ősbaktérium, földön 

kívüli életlehetőségek 

 

 Az élet kialakulására vonatkozó néhány 

elmélet összevetése vita során, önálló 

(tudományos érvekkel alátámasztott) 

vélemény megfogalmazása 

 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók 

keresése, a modellrendszerként való 

értelmezés és az eredmények kritikai 

elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat 

formájában 

 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó 

megtekintése, közös értelmezés 

 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes 

csoportját és élőhelyeét bemutató kiselőadás 

készítése (pl. Yellowstone parki hőforrások 

baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő 

baktériumok, mélytengeri kénalapú 

életformák) 

A földön kívüli élet kutatásáról szóló 

információk keresése, a célok, módszerek és 

eddigi eredmények összefoglalása (pl. 

üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók 

felfedezése 
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A magasabb évfolyamba lépés feltételei:  

 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről 

megfogalmazza személyes véleményét is; 

 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön 

rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges 

élőhelyeken való életképességét; 

 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető 

feltételeit és lehetőségeit. 
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Témakör neve 
Az élőhelyek jellemzői,alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 

Órakeret  

 óra 

( 10 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az 

adatrögzítés és -rendezés műveleteit, ennek alapján tényekkel 

alátámasztott következtetéseket von le; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti 

álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és 

társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, 

energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, 

konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, 

hálózatot elemez; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, 

projekteket; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó 

vitákban tudományosan megalapozott érveket keres. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Az élettelen környezeti tényező 

fogalmának ismerete és 

összekapcsolása az élettani és 

ökológiai tűrőképességgel 

 A környezeti tűrőképesség általános 

értelmezése, típusok azonosítása 

példák alapján 

 

 Az intézmény közelében lévő természeti 

terület abiotikus tényezőinek mérése, 

aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése 

és elemzése 

 Az iskola környezetében lévő 

környezetszennyező források feltérképezése 
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 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, 

vízellátási és talajminőségi 

viszonyainak vizsgálat 

 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek 

vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt 

hatásuk elemzése 

 Az édesvízi és tengeri élőhelyek 

vízminőségét befolyásoló tényezők 

elemzése példákon keresztül 

 A talaj kémiai és fizikai 

tulajdonságainak, minőségi 

jellemzőinek ismerete, főbb 

talajtípusok összehasonlítása 

 A környezet eltartóképességének 

elemzése 

 A biológiai óra és a környezeti 

ciklusok (napi, éves) közötti 

összefüggés megértése, az aszpektus 

értelmezése 

 Az életközösségek hosszabb távú, 

nem ciklikus időbeli változásának 

vizsgálata, a szukcesszió 

folyamatának értelmezése 

 Az élőlények bioszférában történő 

elterjedését befolyásoló tényezők 

elemzése 

 A testfelépítés, az élettani működés és 

a viselkedés környezeti 

alkalmazkodásban játszott szerepének 

vizsgálata, konkrét példák elemzése 

 Populációk kölcsönhatásait 

meghatározó viszonyok elemzése, 

főbb típusok azonosítása és 

felismerése konkrét példák alapján 

 A biológiai sokféleség fogalmi 

értelmezése 

 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és 

jellemzőinek vizsgálata, 

veszélyeztető tényezők azonosítása 

 Esettanulmányok elemzése és 

készítése, helyszíni megfigyelések 

elvégzése, adatgyűjtés és elemzés 

 Fajok tűrőképességének grafikonokon 

történő összehasonlítása 

 Különféle vízminták fizikai, kémiai és 

biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, 

foszfáttartalom, vízkeménység, pH, BISEL) 

 Különböző talajminták vízmegkötő 

képességének, szerves- és szervetlenanyag-

tartalmának vizsgálata 

 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi 

részeken, műtárgyakon 

 A populációk közötti kölcsönhatásokat 

bemutató videók keresése és elemzése  

 Konkrét példák és megfigyelések alapján 

táblázatok készítése a populációk 

együttélésének módjairól 

 Védett fajok megismerése, esetenként 

azonosítása határozók és mobiltelefonos 

applikációk segítségével 

 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, 

kihalásuk okairól 
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 Az élőhelyek és védett fajok 

megőrzése biológiai jelentőségének 

értékelése, az ezt támogató egyéni és 

társadalmi cselekvési lehetőségek 

áttekintése, sikeres példák gyűjtése 

Fogalmak 

tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, 

aerob és anaerob környezet, vízminőség, 

talajminőség, szukcesszió, 

kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, 

versengés, parazitizmus, 

zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, 

biológiai sokféleség, védett fajok, 

fajmegőrző program 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:  

 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok 

jellemzőit és előfordulásait; 

 másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti állapotának eseti 

vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott eredményeket; 

 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások 

típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét; 

 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti 

állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és 

példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való 

alkalmazkodásban játszott szerepét; 

 érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának megőrzésében 

játszott szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez; 

 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az 

egyensúly felborulásának lehetséges következményeit. 
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Témakör neve 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 

 

Órakeret  

 óra 

(10 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, 

jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, 

energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, 

konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, 

hálózatot elemez; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti 

álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és 

társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, 

projekteket. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 A Föld Naprendszeren belüli 

elhelyezkedésének, kozmikus 

környezetének és a bolygó 

adottságainak a földi élet 

lehetőségével való összefüggése, az 

élet hosszú távú fennmaradásához és 

fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők 

azonosítása 

 A szárazföldi élővilág egyes kiemelt 

jelentőségű elemeinek, konkrét 

életközösségeinek és védett fajainak 

bemutatása, értékelése (pl. Amazonas 

vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, 

magashegységek, füves puszták stb.)  

 A Föld óceáni és tengeri 

életközösségeinek tanulmányozása, 

néhány kiemelt jelentőségű példa 

elemzése, védendő értékeik 

bemutatása (pl. korallszirtek) 

 A Föld élővilágát különleges 

nézőpontokból bemutató 

természetfilmek nézése, a szerzett 

élmények és ismeretek megbeszélése 

 A Kárpát-medence földtani és 

éghajlati adottságainak és az itt folyó 

gazdálkodás kölcsönhatásainak 

elemzése 

 A Kárpát-medence és az eurázsiai, 

afrikai élővilág közötti kapcsolat 

megértése (növények elterjedése, 

madárvándorlások) 

 A Kárpát-medence jellegzetes 

életközösségeinek megismerése, egy-

egy endemikus, illetve reliktum faj 

bemutatása, jelentőségük értékelése 

 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes 

természeti adottságainak, 

életközösségeinek vizsgálata, 

 Egyes kontinensek élővilágát bemutató 

tematikus foglalkozások, kiállítások 

szervezése (pl. Afrika-nap, Dél-Amerika-nap 

stb.) 

 A környezet- és természetvédelemmel 

kapcsolatos poszterek készítése jeles napok 

alkalmával 

 A Kárpát-medencében található nemzeti 

parkok honlapjának felkeresése, a 

kiemelkedő értékek bemutatása 

 A természeti tájat, védendő értékeket 

bemutató művészeti alkotások (rajzok, 

festmények, fotók, tájleírások) gyűjtése és 

megbeszélése 

 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket 

bemutató művészeti alkotások készítése 

(rajzolás, festés, fotózás, leírások, versek 

írása) 

 Projektmunka készítése: lakóhelyem 

környezetvédelmi problémái, 

természetvédelmi értékei 
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jellemző növény- és állatfajainak 

bemutatása 

 Természetfotók, filmek készítése 

hazai környezetben, azok szemlélése 

és megbeszélése egyénileg és 

csoportosan 

Fogalmak 

globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, 

üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri 

erdő, löszgyep, homoki gyep, endemikus 

fajok, reliktum fajok, szikesek, 

sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi 

kaszálórét, nemzeti parkok 

 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:  

 érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és kritikusan értékeli 

a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat; 

 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket 

összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével. 

 

 

Témakör neve 

Ember és fenntarthatóság 

 

Órakeret  

 óra 

(11 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, 

és értékeli a biológiai kutatásokból származó nagy mennyiségű 

adat feldolgozásának jelentőségét; 
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 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, 

kifejti álláspontját az élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és 

társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről 

folyó vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot; 

 valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, 

projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő 

folyamatokat, elemzi ezek idő- és térbeli viszonyait, azonosítja az 

emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

 történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a 

mezőgazdaság, erdő- és vadgazdaság, valamint a halászat 

természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák alapján 

bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás 

technológiai lehetőségeit; 

 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az 

ipari és természeti katasztrófák okait és ezek következményeit, az 

emberi tevékenységnek az élőhelyek változásához vezető hatását, 

ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései 

alakítják, tudja, hogy a folyamatok tervezése, előrejelzése 

számítógépes modellek alapján lehetséges; 

 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális 

éghajlatváltozás élővilágra gyakorolt helyi és bioszféra szintű 

következményeit; 

 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a 

nemzetközi összefogások és a hazai törekvések jelentőségét, 

döntései során saját személyes érdekein túl a természeti értékeket 

és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 A fenntarthatóság fogalmának 

komplex értelmezése, a természeti, 

technológiai és gazdasági 

 

 A fenntarthatóság fogalmának komplex 

értelmezése, a természeti, technológiai és 
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folyamatok közötti összefüggések 

feltárása 

 Az élő rendszerekre gyakorolt, 

emberi tevékenységgel összefüggő 

hatások adatok alapján való 

azonosítása, a lehetséges 

következmények felismerése 

 A fenntarthatósággal összefüggő 

egyéni, közösségi, nemzeti és 

globális szintű felelősségek és 

cselekvési lehetőségek elemzése, 

megfogalmazása 

 A növénytermesztés és 

állattenyésztés, az erdő- és 

vadgazdálkodás, a halászat és 

haltenyésztés történeti és jelenkori 

technológiáinak a fenntarthatóság 

szempontjából való kritikai 

elemzése, alternatívák keresése 

 A Föld globális szintű környezeti 

folyamatai, pl. az éghajlatváltozás 

vizsgálatára szolgáló módszerek 

(„big data”, számítógépes 

modellezés) megismerése, az 

előrejelzések megbízhatóságának 

értékelése 

 A környezet- és természetvédelem 

törvényi szabályozásának, a 

nemzetközi egyezmények 

jelentőségének példákkal való 

bizonyítása 

 Az ökológiai fenntarthatósággal 

összefüggő civil kezdeményezések 

és szervezetek tevékenységének 

megismerése, lehetőség szerinti 

segítése 

 Fenntarthatósággal kapcsolatos 

tematikus programokban való aktív 

részvétel 

Fogalmak 

globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, 

klímamodellek, fenntarthatóság, 

ökológiai gazdálkodás, biogazdálkodás, 

gazdasági folyamatok közötti 

összefüggések feltárása 

 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi 

tevékenységgel összefüggő hatások adatok 

alapján való azonosítása, a lehetséges 

következmények felismerése 

 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, 

közösségi, nemzeti és globális szintű 

felelősségek és cselekvési lehetőségek 

elemzése, megfogalmazása 

 A növénytermesztés és állattenyésztés, az 

erdő- és vadgazdálkodás, a halászat és 

haltenyésztés történeti és jelenkori 

technológiáinak a fenntarthatóság 

szempontjából való kritikai elemzése, 

alternatívák keresése 

 A Föld globális szintű környezeti 

folyamatai, pl. az éghajlatváltozás 

vizsgálatára szolgáló módszerek („big 

data”, számítógépes modellezés) 

megismerése, az előrejelzések 

megbízhatóságának értékelése 

 A környezet- és természetvédelem törvényi 

szabályozásának, a nemzetközi 

egyezmények jelentőségének példákkal 

való bizonyítása 

 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő 

civil kezdeményezések és szervezetek 

tevékenységének megismerése, lehetőség 

szerinti segítése 

 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus 

programokban való aktív részvétel 

Fogalmak 

globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, 

klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai 

gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-

degradáció és -védelem, invazív faj, 

természetvédelmi törvény, „big data” 
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élőhely-degradáció és -védelem, invazív 

faj, természetvédelmi törvény, „big data” 

 

 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

  konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek 

idő- és térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

 történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, erdő- és 

vadgazdaság, valamint a halászat természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák 

alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai 

lehetőségeit; 

 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti 

katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek 

változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a 

folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges; 

 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra 

gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit; 

 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások 

és a hazai törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes érdekein túl a természeti 

értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. 

 

11. évf. 

 

Témakör neve 

Testkép, testalkat, mozgásképesség 

 

Órakeret  

 óra 

( 6 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést 

fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet 
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tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 

megfigyeléseket és méréseket végez; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok 

megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti 

összefüggéseket, azonosítja az ember egészségét veszélyeztető 

tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Az emberi szervek 

helymeghatározása a test anatómiai 

síkjai, tengelyei és irányai szerint 

 Az emberszabású majmok, az 

előemberek, az ősemberek és a mai 

ember anatómiai jellemzőinek 

összehasonlítása, a fejlődési 

folyamat értelmezéseA bőr három fő 

rétegének megismerése és a rétegek 

funkcióinak elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

 Az ember helyváltoztató mozgását 

lehetővé tevő belső váz és az erre 

felépülő vázizomzat együttes 

működésének értelmezése 

modellek, animációk, képek alapján 

 Az emberi csontváz három fő táján 

(fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő 

csontok, a végtagok főbb izmainak 

megismerése, az anatómiai és 

élettani kapcsolatok elemzése, 

egészségtani vonatkozások 

 A csontok, izmok 

együttműködésének biomechanikai 

értelmezése, modellezése 

 

 Összehasonlító vázlatrajz készítése az 

emberszabású majmok, előemberek, 

ősemberek és a mai ember koponyájának és 

fogazatának felépítéséről 

 Az emberré válás folyamatát bemutató 

filmek, animációk megtekintése és elemzése  

 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, 

makettek vizsgálata 

 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az 

osztályban tanulók vagy családtagok 

esetében) 

 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény 

okozta hatások és a bőr működésének 

összefüggéséről 

 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek 

összetételének elemzése, következtetések 

levonása 

 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a 

testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás 

módjainak azonosítása 

 Különböző ízülettípusok mechanikai 

modellezése, makettek készítése 
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Fogalmak 

emberszabású majmok, előemberek, 

ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, 

bőrvizsgálat, fejváz, törzsváz, végtagváz, 

hajlító- és feszítőizom, záróizmok, 

mimikai izmok, ízület, sportsérülések 

 

 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és 

feszítőizmok mechanikai modellezése, 

makettek készítése 

Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, 

dobás) mozgásszervi alapjának megbeszélése, a 

sportsérülések elkerülési lehetőségeinek 

megbeszélése, ellátásuk gyakorlati bemutatása 

 

 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni 

adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;  

 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az 

ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait; 

elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, 

ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival, 

értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve 

Anyagforgalom 

 

Órakeret  

 óra 

( 10 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, a biológiai és más 
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hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést 

fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet 

tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 

megfigyeléseket és méréseket végez; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok 

megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és 

biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a 

fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti 

összefüggéseket, azonosítja az ember egészségét veszélyeztető 

tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet anyagforgalmi, energetikai és 

információs működésének biológiai alapjait. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Az emberi tápcsatorna szakaszainak 

és azok felépítésének elemzése, a 

fontosabb élettani funkciók 

vizsgálata és összehasonlítása 

 Az emberi táplálkozás mennyiségi 

és minőségi kritériumainak 

elemzése, az egészséges táplálkozás 

alapelveinek megismerése, az 

alkalmazás képességének fejlesztése 

 

 A test belső szervei elhelyezkedésének 

tanulmányozása emberi torzó maketten 

 Az emésztés és felszívódás helyéről és 

működéseiről folyamatábra rajzolása 

 Vércukorszint mérése, az eredmények 

értékelése 

 A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre 

vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet 

elvégzése  
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 Az emberi légzőszervrendszer 

felépítésének és működésének 

vizsgálata 

 A légúti fertőzések típusainak és 

tüneteinek ismerete, a légszennyező 

anyagok egészségkárosító 

hatásainak elemzése 

 Az emberi keringési rendszer 

felépítése és működésének 

vizsgálata, a gyakoribb 

betegségeinek elemzése  

 Az emberi kiválasztó szervrendszer 

felépítése és szerepe a szervezet 

homeosztázisában, a húgyúti 

fertőzések tüneteinek ismerete, a 

művesekezelés elvének és 

alkalmazási módjának megismerése 

Fogalmak 

bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, 

légszennyezés, szív, keringési rendszer, 

vér, magas vérnyomás betegség, 

infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó 

szervrendszer 

 

 A keringési szervrendszer működésével 

összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés, 

pulzusszámmérések) elvégzése, 

következtetések levonása 

 A légzési szervrendszer működésével 

összefüggő megfigyelések és egyszerűbb 

mérések elvégzése (pl. légzésszámváltozás, 

kilélegzett levegő CO2-tartalma, 

vitálkapacitás-mérő készítése stb.) 

 A dohányzás káros hatásainak 

megismertetése kiselőadások, tanulói 

prezentációk során, érveléssel a saját és 

mások egészségmegőrzése érdekében 

 Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

 Az epe és mosogatószer hatásának 

összehasonlító vizsgálata 

 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható 

étrendek készítése 

 Élelmiszerek só- és cukortartalmának 

vizsgálata 

 Az infarktus és az agyi keringési zavarok 

korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló 

esetleírások elemzése 

 

 

 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

  a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi működésének biológiai 

alapjait. 
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Témakör neve 

Érzékelés, szabályozás 

 

Órakeret  

 óra 

(12 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a 

természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek 

magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést 

fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet 

tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 

megfigyeléseket és méréseket végez; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozás szerepét az élő rendszerek normál működési 

állapotának fenntartásában; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok 

megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és 

biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati módszereket, ismeri a 

fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti 

összefüggéseket, azonosítja az ember egészségét veszélyeztető 

tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 

elővigyázatosság elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet anyagforgalmi, energetikai és 

információs működésének biológiai alapjait. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 A bőr, a szem és a fül felépítése és 

érzékelő működésének vizsgálata, a 

leggyakoribb érzékszervi 

megbetegedések okainak és 

megelőzési lehetőségeinek 

áttekintése 

 Reflextípusok megkülönböztetése, 

elvégzett reflexvizsgálatok 

értelmezése 

 A hormonrendszer szabályozó 

szerepének értelmezése, az agyalapi 

mirigy, a mellékvese, a 

hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által 

termelt hormonok hatásainak 

elemzése 

 Az ember központi és környéki 

idegrendszerének megismerése 

konkrét példákon keresztül (pl. 

mozgásszabályozás, vérnyomás-

szabályozás, a vércukorszint és a vér 

ozmotikus koncentrációjának 

szabályozása) 

 Az emberi immunrendszer 

felépítésének és működésének 

elemzése animációk alapján, a 

fertőzés, a gyulladás, az allergia 

kialakulására vonatkozó 

tudományos cikkek elemzése, a 

betegségek kialakulásának 

megelőzésére, csökkentésére 

irányuló egyéni cselekvési 

lehetőségek számbavétele 

Fogalmak 

mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, 

szemhibák és -betegségek; hallás, külső, 

középső, belső fül; egyensúlyozás, 

hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, 

mellékvese, pajzsmirigy, központi és 

környéki idegrendszer, immunrendszer, 

 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi 

bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő 

nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-

térkép) 

 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 

 Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

 A csiga frekvenciafelfogó működésének 

modellezése 

 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, 

pupillareflex) vizsgálata 

 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét 

hormonális szabályozás megvalósulásáról  

 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy 

számítógépes animáción) különböző 

szabályozási folyamatokról (pl: vérnyomás-, 

testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszint-

szabályozás stb.) 

 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális 

megbetegedésekről 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és 

működésének elemzése filmek, animációk 

és/vagy ábrák alapján 

 Kiselőadások készítése történelmi és 

jelenkori világjárványokról, az okok és a 

megelőzési, védekezési módok feltárása 

 Kiselőadások készítése a hazai kötelező 

védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt 

kialakuló betegségekről 
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immunválasz, kórokozó, antigén, 

antitest, védőoltás, gyulladás, allergia, 

bőrflóra, fertőzés, járvány 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

információs rendszerének biológiai alapjait. 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve 

Az emberi nemek és szaporodás biológiai alpjai 

 

Órakeret  

 óra 

(7 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok 

megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozás szerepét az élő rendszerek normál működési 

állapotának fenntartásában; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről 

folyó vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Az emberi nemek kromoszómák (X, 

Y) általi meghatározottságának 

ismerete 

 A nemi jellegek és működések 

hormonok általi 

szabályozottságának megértése, a 

főbb hormonok és hatásaik 

azonosítása 

 Az elsődleges és másodlagos nemi 

jelleg fogalmi értelmezése, biológiai 

szempontú leírása 

 A női és a férfi szaporodási 

szervrendszer szerveinek (külső és 

belső nemi szervek) megismerése, a 

felépítés és a működés 

összekapcsolása 

 A menstruációs ciklus hormonális 

szabályozásának értelmezése 

 Az emberi szexualitás, a nemi 

kapcsolatok biológiai alapjainak 

megismerése, a szexualitás egyéni 

boldogsággal, párkapcsolatokkal 

összefüggő funkcióinak 

megbeszélése 

 A biztonságos nemi élet 

fontosságának felismerése, a nemi 

betegségek megelőzési módjainak 

megismerése, a nemi higiénia 

gyakorlati szempontjainak 

áttekintése 

 A családtervezésről meglévő 

előzetes tudás felszínre hozása, 

etikai szempontú megbeszélése 

 Mechanikai és hormonális 

fogamzásgátlás mechanizmusainak 

értelmezése és elemzése 

 A fogamzás feltételeinek, 

folyamatának megismerése, a 

 

 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során 

tapasztalható változásokat összehasonlító 

táblázat készítése 

 Az elsődleges nemi szervek felépítését és 

működését bemutató ábrák, animációk 

elemzése 

 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani 

metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here, 

ivarsejtek) 

 A menstruációs ciklus hormonális periódusait 

bemutató ábrák, animációk keresése és 

értelmezése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás 

módszereinek összehasonlítása és elemzése 

 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak 

megismerése kiselőadások formájában vagy 

védőnői előadás során 

 Bemutató készítése az embrionális és magzati 

fejlődés főbb szakaszairól 

 Családtervezési módszerek megismerése 

szakember előadásában és/vagy tanulói 

kiselőadások formájában 

 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a 

fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés 

folyamatairól és a magzati szűrővizsgálatok 

módjairól 
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terhesség kezdeti jeleinek 

megbeszélése, a terhességi 

vizsgálatok biológiai hátterének 

értelmezése 

 A terhességi szűrővizsgálatok 

formáinak megismerése és 

összehasonlítása 

 A várandósság alatti élettani, 

hormonális változások értelmezése 

és elemzése 

 Az embrionális és a magzati fejlődés 

biológiai történéseinek elemzése, a 

folyamatok anatómiai és időbeli 

elhelyezése 

 A szülés szakaszai, a folyamat során 

végbemenő élettani változások, 

működések elemzése 

 A születés utáni egyedfejlődés főbb 

szakaszainak vázlatos áttekintése, a 

jellegzetes élettani és pszichikai 

változások azonosítása 

 A gyermekek megfelelő testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését biztosító családi és 

társadalmi hatások megbeszélése 

 A gyermekgondozás társadalmi 

szinten kialakult segítő 

szolgálatainak és egyéb formáinak 

áttekintése, a gyermekorvosi és a 

védőnői hálózat működésének 

megismerése 

 A veleszületett rendellenességek 

biológiai hátterének értelmezése, a 

gyakoribb formák bemutatása, az 

ezzel kapcsolatos genetikai és 

magzati vizsgálati lehetőségek 

áttekintése 

Fogalmak 

nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari 

őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, 

petefészek, petesejt, peteérés, méh, 

menstruáció, zigóta, embrió, 
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magzatburok, magzat, fogamzás és 

fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, 

LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, 

veleszületett rendellenességek, magzati 

szűrővizsgálatok 

 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

  ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi 

jellegeket és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító 

szervrendszer egészségtanával; 

 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és 

tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott, 

orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének 

szakaszait, értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik 

a szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi 

szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi 

állapot összefüggése 

 

Órakeret  

 óra 

(5 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 
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hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok 

megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, 

ezek megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában 

is alkalmazza; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozások szerepét az élő rendszerek normál működési 

állapotának fenntartásában;  

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek 

felismerésében vagy egészségügyi vészhelyzetek kezelésében 

segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Az emberi viselkedés biológiai 

gyökereinek és emberi 

sajátosságainak elemzése az állatok 

viselkedésével történő 

összehasonlítás és az evolúciós 

megközelítés alapján 

 A stresszhatás mértékétől és 

időtartamától függő élettani, 

viselkedésbeli változások 

(vészreakció, szimpatikus túlsúly) 

felismerése és megkülönböztetése, a 

legális stresszoldás melletti érvelés 

 A gondolkodás folyamatát 

meghatározó tényezők bemutatása 

egy konkrét esetre (probléma 

megoldására) alkalmazva 

 A mentális egészséget is figyelembe 

vevő (saját, családtag, barát) 

egészségmegőrző program 

megtervezése, bemutatása, 

 Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek 

bemutatása beszámolók vagy filmek alapján 

 Az ember öröklött és tanult viselkedési 

elemeit bemutató példák gyűjtése, 

megbeszélése 

 A természetben vagy állatkertben 

megfigyelhető faj viselkedésében látható 

mintázatok (idő, tér és cselekvés) 

számítógépes elemzése, dokumentálása 

 Drogok hatásmechanizmusát bemutató 

animációk elemzése  

 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a 

drogok hatását bemutató tudományos 

ismerettejesztő előadások, filmek 

megtekintése, közös megbeszélés 

 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási 

képességek lehetséges okairól 
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mobiltelefonos applikációk 

felhasználása 

 A drogok és más függőségek okozta 

hatások jeleinek és 

mechanizmusainak értelmezése 

 Az idegsejt ingerelhetőségének 

magyarázása, fő funkcióinak 

értelmezése (információfelvétel, -

feldolgozás, -továbbítás, -átadás), 

kapcsolata a tanulási és emlékezési 

folyamatokkal 

 Az idegsejtek hálózatokba 

szerveződésének megértése, a 

magasabb rendű működésekben 

játszott szerepük értékelése 

 Esettanulmányok, mobiltelefonos 

applikációk, képek alapján annak 

megértése, hogy a 

halántéklebenynek a memória 

kialakításában, a homloklebenynek 

(neokortex) a kognitív funkciókban 

van kiemelkedő szerepe 

 A tanulás biológiai funkcióinak 

bemutatása, az eltérő tanulási 

képesség lehetséges okainak és 

formáinak feltérképezése, a 

következmények megvitatása 

 A függőségek összekapcsolása 

biológiai tényezőkkel (genetikai 

hajlamok, egyes agyterületek 

szinapszisainak megváltozása), a 

függőségekből eredő kockázatok, 

következmények felismerése 

esettanulmányok alapján 

Fogalmak 

öröklött és tanult viselkedési elemek, 

agresszió, altruizmus, stressz, 

gondolkodás, agykéreg, szinapszis, 

idegsejthálózat, mentálhigiéné, 

motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, 

drog, függőség 
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A magasabb évfolyamba lépés feltételei:  

 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz 

egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni; 

 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket 

meghatározó tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi 

az egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a 

tanulás és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a 

tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és 

a közösség szempontjából; 

biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre vezető 

tényezőket, ezek kockázatait és következményeit 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

Órakeret  

 óra 

( 6 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek 

felismerésében vagy egészségügyi vészhelyzetek kezelésében 

segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 
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 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok 

megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal 

együttműködve megtervez és kivitelez biológiai vizsgálatokat, 

projekteket. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Az orvosi diagnosztika céljának, 

legfontosabb eljárásainak 

megismerése 

 A legfontosabb laboratóriumi 

vizsgálatok céljának, 

indokoltságának, egyes 

módszereinek és gyógyítással 

kapcsolatos jelentőségének 

értékelése 

 Egyes orvosi képalkotó eljárások 

céljának, alkalmazásuk 

indokoltságának megértése (példákon 

keresztül), szükségességüknek az 

előnyök és kockázatok mérlegelésén 

alapuló elfogadása Az egészséges 

életmód fenntartását szolgáló 

mobilapplikációk megismerése, 

értelmezése, elemzése, alkalmazásuk 

kritikai megítélése 

 Alapvető egészségügyi mérések 

(vérnyomásmérés, 

vércukorszintmérés) elvégzése, 

érvelés a rendszeres vizsgálatok és a 

betegségmegelőzés közötti 

összefüggésről 

 Az Egészségügyi törvény 

betegjogokra vonatkozó részeit 

bemutató kiselőadás megtartása 

 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése 

szakember segítségével 
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 Iskolai egészségnap vagy tematikus 

hét szervezése, ennek keretében 

szakemberek előadásai a betegellátás 

fokozatairól, módjairól 

 Az orvosi képalkotó eljárások 

(röntgen, ultrahang, CT, MR) 

működésének és diagnosztikai 

jelentőségének bemutatása tanulói 

prezentációkban 

 A szűrővizsgálatok rendszerének és 

szükségességének megismerése 

 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek 

megbeszélése, ezekkel kapcsolatos 

gyakorlatok elvégzése 

 Újraélesztési protokoll és félautomata 

defibrillátor alkalmazásának 

gyakorlása 

  

 A különféle sugárzások okozta 

megbetegedések okainak elemzése, 

kialakulásuk csökkentésének 

megismerése 

 Konkrét példák, esettanulmányok és 

filmek alapján a különféle típusú 

orvosi ellátások (házi-, szakorvosi, 

kórházi) céljának, egymással való 

összefüggésének megértése 

 A betegjogi képviselet 

lehetőségének, elérhetőségének 

ismerete, az igénybevétellel 

kapcsolatos tájékozottság 

megszerzése 

 A gyakoribb fertőző betegségek 

tüneteinek felismerése, az orvoshoz 

fordulás szükségességének 

felismerése, alapszintű járványügyi 

ismeretek megszerzése, a 

népességre kiterjedő védőoltások 

jelentőségének értékelése 

 Preventív szemléletű 

egészségműveltség kialakítása, a 

gyakoribb népbetegségek 

életmóddal összefüggő kockázati 
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tényezőinek ismeretén alapuló 

életvitel kialakítása 

 A XXI. századi technológiákra 

alapozott egészségműveltség és -

tudatosság, az önmegfigyelés, az 

otthoni mérések (testsúly, 

vérnyomás, vércukor) és 

mobiltelefonos applikációkon 

alapuló monitorozás lehetőségének 

megismerése 

 Az elsősegélynyújtás és életmentés 

elemi szabályainak gyakorlatban 

történő kivitelezése szimulációk 

során, telefonos applikációk 

alkalmazása 

 A mentőhívás lépéseinek és 

alapszabályainak megismerése, 

gyakorlása 

 A klinikai halál és a biológiai halál 

fogalmának értelmezése, annak 

megértése, hogy a halál nem 

pillanatnyi esemény, hanem 

folyamat, mely visszafordítható, ha 

az elsősegélynyújtó haladéktalanul 

és szakszerűen megkezdi az 

újraélesztést 

 A berendezés nélküli alapfokú 

újraélesztési eljárások megismerése 

és gyakorlati alkalmazása 

 A félautomata defibrillátor 

működési mechanizmusának 

megismerése és alkalmazásának 

gyakorlati elsajátítása 

 A vérzések leggyakoribb okainak és 

a vérzéscsillapítás módjainak 

megismerése, alkalmazásuk 

képességének megszerzése 

 Sebtípusok megismerése és a 

fertőtlenítés, sebellátás szabályainak 

gyakorlati elsajátítása 

 Csonttörések típusainak, valamint a 

nyílt és zárt törések ellátásának 

megismerése 
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 Ficam, rándulás ellátási 

szabályainak megismerése 

 Égési sérülési fokozatok 

megismerése, összehasonlítása, az 

égési sérülések alapvető ellátási 

teendőinek megismerése 

 Áramütést szenvedett egyén 

ellátásakor szükséges alapvető 

teendők megismerése 

 Mérgezési tünetek megismerése és az 

ellátás lépéseinek gyakorlati 

alkalmazása 

 Eszméletvesztést szenvedett egyén 

ellátási módjának megismerése 

Fogalmak 

laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, 

UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, 

betegjogok, népbetegség, fertőzés, 

járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, 

defibrillátor, ájulás, sokkos állapot, 

vérzéstípusok, fertőtlenítés, 

csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések 

fokozatai, mérgezések típusai 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: ismeri az orvosi diagnosztika, a 

szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli ezek szerepét a betegségek 

megelőzésében és a gyógyulásban; 

 megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás 

módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 

 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének 

lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait; 

 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia, 

asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 

 korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek alkalmazásával 

képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, segítséget (szükség esetén mentőt) 

hívni, valamint elsősegélyt nyújtani; 

 az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi 

elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel 

kialakításában és az elsősegélynyújtásban alkalmazza; 
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 szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló 

eszközökkel (vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen 

beteg ellátása, szabad légút biztosítása); 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes 

félautomata defibrillátor alkalmazására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve 

A változékonyság molekuláris alapjai 

 

Órakeret  

 óra 

( 10 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a 

technológia fejlődésében betöltött szerepét, gazdasági és 

társadalmi jelentőségét; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti 

alapjait és felhasználási lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét 

kísérleti leírásokban értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit 

és értékeli a biológiai kutatásokból származó nagymennyiségű adat 

feldolgozásának jelentőségét; 

 megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani 

alapjait, a róluk folyó vitában több szempontú, tudományos 

tényekre alapozott véleményt formál; 
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 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli 

a bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának 

orvosi, biológiai jelentőségét; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről 

folyó vitákban tudományosan megalapozott érveket alkot. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 A DNS bázissorrendje, a fehérje 

aminosavsorrendje, térszerkezete és 

biológiai funkciója, valamint a 

tapasztalható jelleg közötti 

összefüggés példaszerű  bemutatása 

 A mutációk és a betegségek 

(anyagcserezavarok, daganatos 

betegségek) összefüggéseinek 

felismerése, konkrét példa elemzése 

 A szerzett tulajdonságok 

örökölhetősége, epigenetikai 

hatások értelmezése: az életmóddal 

(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és 

más környezeti hatásokkal (pl. 

stressz) módosítható genetikai 

információ (pl. miért nem mindegy, 

hogy valamely tulajdonság az apai 

vagy anyai gén által kódolt) 

 A DNS-bázissorrend megállapítás 

jelentőségének felismerése, a DNS-

chip, a genetikai ujjlenyomat 

módszerének bemutatása, a 

gyakorlati alkalmazások példáinak 

áttekintése és értékelése 

 A géntechnológiák céljának és 

eljárásainak megismerése, a 

rekombináns DNS, a 

génszerkesztés, a klónozás biológiai 

alapjainak és gyakorlati 

felhasználásának (pl. igazságügyi 

 

 Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó 

online oldalak  animációinak, video- és 

ábraanyagainak áttekintése, a látottak 

értelmezése 

 A növényi géntechnológia néhány ismert 

alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, 

aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) 

bemutatása, az előnyök és kockázatok kritikai 

elemzése 

 A génmódosított haszonnövényekkel és -

állatokkal kapcsolatos  érvelés 

DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. 

banánból 
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orvostani és diagnosztikai 

vizsgálatok) bemutatása 

 A géntechnológia 

orvostudományban, 

gyógyszeriparban, 

növénytermesztésben, 

állattenyésztésben, 

élelmiszeriparban való 

alkalmazásának példákkal történő 

bemutatása (humán genom projekt, 

génterápia, genetikailag 

megváltoztatott élőlények) 

 A bioinformatika céljának, 

alkalmazási lehetőségeinek és 

jövőbeli jelentőségének megértése 

(pl. evolúciós leszármazási 

kapcsolatok keresése adatbázisok 

alapján, kapcsoltság elemzése egyes 

betegségek és gének 

összefüggésének vizsgálatához, 

jelátviteli hálózatok modellezése) 

 A bioetika kialakulására vezető 

okok és a főbb alkalmazási területek 

áttekintése, bioetika alapelvein 

alapuló érvelés (pl. a genetikai 

kutatások előnyei és kockázatai, az 

állatkísérletek kérdései, 

transzplantáció és biorobotika, a 

jövőbeli hatások előrejelzése) 

Fogalmak 

mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, 

géntechnológia, klónozás, 

génszerkesztés, génmódosítás, 

géndiagnosztika, bioinformatika, 

bioetika 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

  ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető 

folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit; 
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 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a 

géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, tényekre alapozottan, 

kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy valós előnyeit és 

kockázatait; 

 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az 

egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a 

környezet általi génaktivitás-változásoknak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve 

Egyedszintű öröklődés 

 

Órakeret  

 óra 

( 8 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai 

szabályozások szerepét az élő rendszerek normál működési 

állapotának fenntartásában; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli 

a bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának 

orvosi, biológiai jelentőségét. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek Tevékenységek 
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 Mendel kutatási módszerének 

(kísérletek, hipotézisek felállítása, 

statisztikai megközelítés) elemzése, 

az eredmények és a levont 

következtetések kapcsolatba hozása 

 A gének, a DNS és a kromoszómák 

(testi és ivari) kapcsolatának 

megértése, a gének és a 

tulajdonságok kapcsolatának 

sokoldalú elemzése 

 A mendeli öröklődés kiterjesztése: 

példák és magyarázatok a Mendel-

szabályoktól való eltérésekre  

 A környezet fenotípusra gyakorolt 

hatásának megértése, példákkal való 

igazolása 

 A genom és a fenom kapcsolatának 

megértése (hogyan, hányféleképpen 

jöhet létre a fenotípus) 

 A fenotípus-elemzésben rejlő 

lehetőségek feltérképezése (miért és 

hogyan idéz elő elváltozásokat a 

genetikai és a környezeti tényezők 

egymásra hatása)  

 Az egyénre szabott gyógyítási 

lehetőségek céljának, jelenlegi 

alkalmazásainak és jövőbeli 

lehetőségeinek megismerése, 

értékelése 

Fogalmak 

gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-

szabályok, domináns, recesszív, 

öröklésmenet, családfa, genom, fenom, 

bioinformatika, személyre szabott 

gyógyítás 

 

 Mendel kísérleteinek módszertani és 

tudományos technikai szempontokból való 

áttekintése, bemutató összeállítása 

 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatások 

kal kapcsolatos példa megbeszélése 

 Genetikai tanácsadási szituációk, 

esetleírások, családfák értelmezése humán 

genetikai betegségek/jellegek esetében 

 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó 

online oldalak animációinak, ábraanyagának 

áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése 

 Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) 

leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, 

az olvasottak értelmezése 

 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak 

felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan 

segítheti a bioinformatika a kísérletes 

kutatásokat 

 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) 

bemutató szimulációk játékok 

tanulmányozása (tervezése), következtetések 

levonása  

 

 

 

 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei:  



Oldal 424 
/ 7 
 

 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti 

összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust, a fenom-genom 

összefüggéseket konkrét esetek magyarázatában alkalmazza; 

 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket 

konkrét esetek elemzésében alkalmazza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve A biológiai evolúció 

Órakeret  

 óra 

( óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, 

korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a rendszerszintű 

gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is 

figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, 

ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz 

meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, 

videót keres, értelmez és felhasznál, vizsgálja azok 

megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, 

ezek megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában 

is alkalmazza; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli 

a bioinformatika, az információs technológiák alkalmazásának 

orvosi, biológiai jelentőségét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a 

technológia fejlődésében betöltött szerepét, gazdasági és 

társadalmi jelentőségét; 
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 érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a 

kialakult nagyrasszok értékükben nem különböznek, biológiai és 

kulturális örökségük az emberiség közös kincse; 

 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós 

újításait, magyarázza, hogy ezek hogyan segítették elő az adott 

élőlénycsoport elterjedését. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 A természetes változatosság 

példáinak bemutatása a DNS-

szinttől az egyedszintű 

különbségekig 

 A genotípus és a fenotípus 

kapcsolata bonyolultságának (ritkán 

egyszerű 1:1 leképezésű) megértése 

 A fajok viszonylagos genetikai 

állandóságának magyarázása 

animációk segítségével 

 Példák bemutatása a fajok genetikai 

változatosságának eredetére 

 Darwin evolúciós elméletét 

alátámasztó fontosabb érvek 

ismerete (pl. elterjedési területek, 

csökevényes szervek, homológiák) 

 Az evolúciós változások egyszerű 

modelljében a változatosság 

eredetének (mutáció, rekombináció) 

és terjedésének (szelekció, sodródás, 

génáramlás) felismerése példák 

alapján, a folyamatok adaptív, nem 

adaptív jellegének ismertetése 

 Példák bemutatása makroevolúciós 

(faji szint feletti) változásokra: 

evolúciós újdonságok, kihalások, 

adaptív radiáció 

 

 Prezentáció készítése egy önállóan választott 

populáció természetes szelekciójáról 

 A természetes szelekció modellezése, 

szimulációkon történő tanulmányozása 

 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) 

fenotípusos variabilitásának 

összehasonlítása, adatok gyűjtése, grafikonon 

történő megjelenítése és elemzése 

 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a 

mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy 

faj háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), 

összehasonlítása a természetes szelekció 

folyamatával 

 A fajképződés különféle folyamatait (pl. 

földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét 

példák alapján elemző feladatok gyakorlása 

 Poszter készítése a galápagosi pintyek 

csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása, 

magyarázatok megadása 

 Különböző törzsfák értelmezése vagy 

készítése biológiai adatbázisok és 

szerkesztőprogramok segítségével 
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 Annak megértése, hogy az evolúció 

általános rendezőelv a 

természettudományokban 

 Internetes források alapján annak 

bemutatása, hogy a szelekció 

egysége nemcsak gén lehet, hanem 

gének közössége (egyed), egyedek 

közössége (populáció), populációk 

csoportja (metapopuláció), 

életközösségek (ökoszisztéma) is 

 Az evolúció lehetséges 

mechanizmusainak (pl. mutáció – 

szelekció és együttműködés – 

szelekció) bemutatása, a vitatott 

kérdések elemzése esettanulmányok 

alapján (pl. kihalási hullámok, 

emergencia, hiányzó láncszemek 

problémája) 

 Egyszerű biológiai adatbázisok, 

bioinformatikai programok 

használata származástani 

kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa 

készítéséhez 

 Példák bemutatása internetes 

források segítségével: hogyan 

befolyásolta az ember eddig is az 

evolúciót (mesterséges szelekció, 

fajtanemesítés, géntechnológia), 

ezek előnyeinek és esetleges 

hátrányainak értékelése 

Fogalmak 

evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, 

mutáció, szelekció, természetes és 

mesterséges szelekció, génáramlás, 

sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

 

 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és 

elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű 

evolúciós jelenségeket; 
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 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető 

tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat 

elemez, törzsfát készít; 

 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció, 

fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.A biológia tantárgy értékelésének formái, szempontjai 

Az értékelés előtérbe helyezi a szóbeli szövegalkotást, az egyéni véleménynyilvánításnak is 

teret engedve 

A gyakorlati tevékenység is az értékelés középpontjában áll, úgy, mint önálló kísérlet beállítása, 

megfigyelések elvégzése, a tapasztalatok értelmezése, következtetések levonása. A biológiai 

vizsgálatok során a tanuló alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, 

hasonlítsa ösze a különféle állapotokat és következtessen a változások, folyamatok és 

egyensúlyok kialakulására. 

 Ábrák önálló értelmezése, digitális kompetenciák fejlődése, a könyvtári és egyéb 

adatbázisokban végzett célzott keresés elvárhatóan kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás 

műveleteivel, mely szintén részét képezi az értékelésnek. 

 

A dolgozatok és témazárók érdemjegyei a százalék arányában: 

 0 -24= 1 

25-39= 2 

40-59= 3 

60-79= 4  

80-100= 5 
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7. KÖTELEZŐ KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGY 
 

Technikum 9. évfolyama számára 

Komplex természettudomány óraszámok 9-12. évfolyamon  

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Kötelező óraszám  3    

Szabadon tervezhető keret 0    

Összesen  3    

Éves óraszám összesen 108    

 

2. Tantárgyi bevezető 

 

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY  

(108 órás, egy évfolyamos változat) 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális 

problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen, 

az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A 

kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára. 

 A technikumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudomány 

tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet 

műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az 

ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. 

 A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók 

természettudományos műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, 

másrészt a természettudományi jellegű szakmai képzésük megalapozása. A kerettanterv a 

rendszerszintű gondolkodás támogatása érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási 

pontokat is tartalmaz. Ez a tartalmi elem a különböző műveltségterületek, tantárgyak közötti 

kapcsolódásokra hívja fel a helyi tantervkészítők, illetve tankönyvírók figyelmét. A 



Oldal 429 
/ 7 
 

dokumentum – jellegénél fogva – széles kereteket biztosít a megvalósító intézmények számára. 

Minden tematikai egység Ismeretek/fejlesztési követelmények rovatában gazdag tartalmi és 

módszertani lehetőséget (Lehetőségek a megvalósításra) kínál a feldolgozásra. Ezzel is 

segítséget, illetve ötletet kínál az egyes intézményekben megvalósítandó konkrét tartalmak 

kialakításához. Ezeket – a konkrét követelményekkel együtt - az intézményeknek a helyi 

tantervükben kell meghatározniuk, egyrészt a diákok, másrészt az intézményben oktatott 

szakmák/szakmacsoportok által megkívánt elvárásokhoz és lehetőségekhez igazodva.  

 A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal való 

foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy rendszerezze, 

frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze természettudományos 

gondolkodásukat, képességeiket.  

 A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, 

de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló 

a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák 

előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

 Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős 

és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete 

nélkül elképzelhetetlen.  

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex 

természettudomány tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell 

arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

 A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére 

szolgál. Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes 

tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket 

fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek.  

 A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 

használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 

ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a 

Projektmunka fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a 

tanév során bármikor felhasználható. Kereteit a helyi tantervben kell szabályozni. 

 A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz 

és a biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás 
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módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek 

vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és 

fogalmaz meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az 

élettelen természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket 

szerez testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti 

környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. Az így nyert 

ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika 

között. 

 A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt 

szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget 

adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

 A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg 

az elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek 

élettelen természetben és élő szervezetben betöltött szerepét.  

Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti 

egységéről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 

társadalomismeret és a matematika között is. 

 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

– a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása; 

– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 

– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is.  

3. Óratervi tábla tematikus egységenként:  

  Témakör Óraszámok 

Kerettanterv Helyi tanterv 
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9. évf. 10. évf. 9. évf. 10. évf. 

Hogyan működik a 

természettudomány? 

A tudomány módszerei 

4  4  

Tájékozódás térben és időben  8  8  

Formák és arányok a természetben 10  10  

Halmazok (gázok, folyadékok, 

halmazállapot változások, az időjárás 

elemei) 

8  8  

Lendületbe jövünk 4  4  

Mechanikai energia 4  4  

Az „embergép”: mozgás, légzés, 

keringés 

(Az emberi mozgás, keringés és légzés 

élettana és anatómiája) 

6  6  

Atomi aktivitás 4  4  

Elektromosság, mágnesesség 4  4  

Mi a fény? 4  4  

Energianyerés az élővilágban. 

Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 

4  4  

A szervezet egysége – szabályozó 

folyamatok, ideg-és hormonrendszer és 

a viselkedés 

8  8  

Állandóság és változatok – információ, 

szexualitás, az emberi élet szakaszai 

8  8  

Honnan hová? 

Csillagászati, földrajzi és biológiai 

evolúció 

Az ember társas viselkedése 

8  8  

Az evolúció színpada és szereplői 9  9  
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Projektmunka 15  15  

     

Összesen 108  108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, 

elemzése.  

Tevékenységek: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek 

milyen fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 

figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés). 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 

szív mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. 

emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, 

kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 

Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét 

probléma kapcsán. 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 

Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, 

sebesség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, 

év. 

Fejlesztési 

feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 

ismerete, használatuk begyakorlása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 

földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 

leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai jelenségek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megértése (égtájak, 

égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A 

hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének 

meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 

összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás 

mértékegységeinek használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, 

használata mozgások leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; 

a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető 

összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

 

Tevékenységek 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög, vetület, 

nézet, perspektíva  
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Kémiai reakciók sebességének függése a hőmérséklettől és a 

katalizátoroktól. 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás 

bemutatása. 

A legegyszerűbb napóra és a déli irány kapcsolata: a Nap 

naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás 

szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 

épület magasságának megmérése.  

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és 

mai mérések értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 

összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 

és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A 

bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.  

A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív 

és kvantitatív alkalmazása. 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, 

tematikus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, 

óra, nap, évszak, év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi 

sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás, reakciósebesség, 

katalizátor. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

(Elemek és vegyületek; kristályrácsok, szerves 

molekulák) 

Órakeret 

10 
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Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és 

molekula, szerkezeti képlet. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat fenntartó 

és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok 

felismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének belátása. Szerkezet, arány 

és biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 

fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati 

fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 

Tevékenységek 

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és 

tükörszimmetrikus (ember) élőlények. 

A férfi-, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.  

Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység 

jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) 

és az iparban (ötvözetek, beton). 

Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): 

hiánybetegségek, fény, víz stb. 

Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű 

példákon. 

Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi 

egység (cella).  

Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, 

folyadékkristályos kijelzők. 

A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, 

tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

disszonancia, 

(a)szimmetria, 

kompozíció.  

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 
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A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása 

(közlekedés, fűtés, vegyipar). 

Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etil-

alkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 

(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, 

aminosavak, fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása 

az élőlényekben. Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. 

Mérgezések és következményeik. 

Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, 

felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, 

szénhidrogén, karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Halmazok (Gázok, folyadékok, halmazállapot-

változások, az időjárás elemei) 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

Fejlesztési 

feladatok 

Önálló ismeretszerzés a környezet kölcsönhatásairól. 

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 

gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése 

néhány fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 

napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő 

vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések 

megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a természeti környezet 

közti összefüggésekre. A halmazállapot-változások alapvető 

Történelem: Történeti 

ökológia. Önellátó és 

fogyasztói társadalom. 
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jellemzőinek ismerete. A Celsius-skála alappontjai, az olvadáspont, 

forráspont feladatmegoldás-szintű ismerete.  

A gáztörvények kvalitatív ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála 

és a Celsius-skála kapcsolatának ismerete. 

  

Tevékenységek: 

Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. 

A gazdálkodás hatása az élővilágra (pl. erdőirtások, bányászat, 

folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, monokultúrák, 

kemikáliák, biogazdálkodás). 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, 

problémái. Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Természetvédelmi értékek. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, 

trágyázás). 

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi 

feladatmegoldás, Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, 

lebegés, merülés feltételeinek megállapítása és következtetések. 

Hidraulikus emelő működési elve. 

Pascal-törvény. 

A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét 

példák. 

 

Kulcsfogalmak 

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, 

gáztörvény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, 

halmazállapot, olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, 

páratartalom, harmat, dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, 

talaj, monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai 
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tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, egyensúly, stabilitás, 

folyamat, rendszer, környezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lendületbe jövünk! 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

Fejlesztési 

feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az 

állandóság és a változás oksági összefüggéseinek felismerése. A 

jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak 

megszilárdítása (természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, 

rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkalmazása. 

A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a 

tapadási, csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése.  

A lendületmegmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

 

Tevékenységek: 

A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: 

rakétameghajtás. 

A centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi 

alkalmazásokban.  

A tömegvonzás ismerete, kapcsolata felismerése a bolygók 

mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

 

 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, 

súrlódási erő, tömegvonzás, súly. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 

Fejlesztési 

feladatok 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai 

energiafajták, energiamegmaradás, rendszer). A munka és az energia 

kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, 

elemi alkalmazása.  

 

Tevékenységek: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka 

összefüggéseinek alkalmazása. 

Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika első 

főtételének ismerete. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os 

hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, 

változás, rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 

(Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és 

anatómiája) 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás 
A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás 

mértékegységei. 
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Fejlesztési 

feladatok 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek 

megértése. Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai 

alapelveinek megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 

megismertetése, az egészséges életmódra való törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgás a légzés, a szív és az erek mechanikája Alapvető 

egészségvédelmi ismeretek. 

Tevékenységek: 

Az emelőelv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok 

példáján. 

A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). 

Az izomműködés lényege. 

A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  

A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés 

hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 

A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A 

védekező reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.  

A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszámváltozás terhelés 

hatására (kiscsoportos feladat).  

A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 

dohányzás, szmog, tbc). 

A szív fölépítése és működése. A vér és a nyirok, az erek szerepe.  

Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és 

megőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, 

infarktus). 

Magyar nyelv és 

irodalom; művészetek: 

az emberi test 

ábrázolásai. 

Kulcsfogalmak 

Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, 

légcsere, légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, 

vérnyomás, kockázati tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás 
Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, 

normálalak. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának 

mélyítése. Az állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok 

mérettartományában bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az 

energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektronburok és az atommag szerkezete. Az atomenergia és 

felhasználása. 

 

Tevékenységek: 

Az anyag atomos szerkezetének vizsgálata konkrét jelenségeken 

keresztül. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, az 

élő szervezetre gyakorolt hatásának megismerése. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Történelem: Hirosima, 

hidegháború. 

 

Osztályfőnöki: 

fenntarthatóság, 

atomenergia. 

Kulcsfogalmak 

Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, 

rádióaktivitás, atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, 

napenergia, atomerőmű. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesesség 

Órakeret 

4 
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Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 

kapcsolatrendszere, az információterjedés lehetséges módjainak 

leírása az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb 

ismeretek szerzése a bennünket körülvevő térről. Alapismeretek 

szerzése az elektromágneses hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromosság és a mágnesesség, mint kölcsönhatás 

megismerése. 

  

Tevékenységek: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség 

gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető 

összefüggések felismerése.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök 

összeállítása, mérések végzése. 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív 

összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök 

teljesítményének összehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni 

megjelenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a 

gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: 

mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

 

Történelem: 

felvilágosodás, 

felfedezések. 

Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, 

Coulomb-törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, 

váltóáram, elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, 

elektromágneses indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses 

hullám. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a fény? 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

Fejlesztési 

feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény 

esetében, a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a 

mindennapokban.  

A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény tulajdonságai 

 

Tevékenységek: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 

szabályainak megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak 

vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 

következményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” 

megjelenési formái. 

A látás fizikai és biológiai alapjai: az éleslátás feltételei 

(pupillareflex, élességállítás), a látáshibák korrigálása 

A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Magyar nyelv és 

irodalom, művészetek:  

színek és fények a 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak 
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, 

fénysebesség. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás 
Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A 

légzés funkciója. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, 

emésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az 

emberi szervezetben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 

egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az 

élővilágban és az emberi szervezetben. 

Az anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 

  

Tevékenységek: 

Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, 

élősködők, lebontók, fotoszintetizálók. 

Táplálkozási hálózat. 

Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, 

epe, hasnyál).  

Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, 

mérgezések. Az alkohol hatása. 

Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. 

A vér szerepe, vérkép.  

A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, 

átalakítások).  

Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 

Osztályfőnöki: Etikett, 

társas viselkedés. 

Egészséges életmód. 

Nemek, testképek. 
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A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, 

arányainak megőrzése. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, 

vérplazma, visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A szervezet egysége – szabályozó folyamatok, ideg-és 

hormonrendszer és a viselkedés 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák 

csoportban élő állatokra. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez 

való alkalmazkodás megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szervezet belső állandóságát és az önazonosságot fenntartó és az 

azt fenyegető főbb hatások az emberi szervezet szintjén és a társas 

kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az 

emberi szervezetben. 

  

Tevékenységek: 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), a testméretet 

megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

A reflexek fölépítése (térdreflex). 

Az idegrendszer szabályozó működése egy konkrét példán (pl. a 

testhőmérséklet szabályozása) keresztül. 

Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 

gyógyszerek). 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érzelmek 

ábrázolása, kifejezése; 

verbális és nonverbális 

kommunikáció. Haza- 

és családszeretet, 

magány, vallás, 

lázadás stb. egyes 

irodalmi művekben.  

 

Osztályfőnöki: Az 

egyéni és csoportos 

agresszió példái. 

Csoportnormák. társas 

együttélés, devianciák. 
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Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. 

Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult 

viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, 

reklámok, függőséget okozó hatások.  

Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 

Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, reflexív, vegetatív központ,  

immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba szerencse, 

bevésődés, utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, hierarchia, 

agresszió, segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az 

emberi élet szakaszai 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás A férfi- és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

Fejlesztési 

feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A 

szexualitás genetikai szerepének megismerése.  

A nemi működések megismerése a családtervezés és az 

egészségmegőrzés szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az 

öröklődés és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai 

háttere emberben. A genetika és a szexualitás egészségügyi 

Matematika: 

valószínűség, 

gyakoriság, eloszlási 

görbe; kombinációk. 
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vonatkozásai. A genetikai információ megváltozásának lehetséges 

következményei. 

  

Tevékenységek: 

Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő 

betegségek).  

A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában 

(az ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 

A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 

szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 

A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  

Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a 

csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.  

Betegségek szűrése, betegjogok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki: 

Szexualitás, családi 

élet. Identitás. 

Öregedés és halál, idős 

generáció. 

Kulcsfogalmak 

Gén, mutáció, mutagén és rákkeltő hatás, ivarsejt, ivarszerv, 

petefészek, tüsző(repedés), menstruáció, megtermékenyülés, 

tüszőhormon, sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, 

beágyazódás, magzat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová? 

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció 

Az ember társas viselkedése 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 

Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és 

agresszió. Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, 

bolygómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis. 
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Fejlesztési 

feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 

összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani 

és biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai 

jellemzőjének megfogalmazása. 

 

Tevékenységek: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, 

típusai. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések 

oka, következményei. 

Hegységképződés és -pusztulás. 

Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. Az evolúció darwini 

leírása. Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és biológiai, anatómiai 

érvek. 

A szelekció hatása (mesterséges, természetes). Ellenálló kórokozók 

terjedése. 

A biológiai evolúciónak az emberi társadalomra való közvetlen 

alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.) 

Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

haladáseszme 

különböző korokban; 

az ideológiák mint a 

hatalmi rendszer 

alátámasztói. Az 

önzetlenség emberi 

példái. A tömegek 

viselkedését leíró 

irodalmi példák. 

 

Történelem: A 

járványok és a 

háziasítás 

történelemformáló 

szerepe. 

 

Osztályfőnöki: 

Szokások, divat. 

A szabálykövetés és 

szabályszegés példái 

az irodalomban és a 

történelemben. 
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Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés 

és szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés 

és az eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 

Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, 

közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, 

önzetlenség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás 
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-

medencében. 

Fejlesztési 

feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az 

érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos észszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az 

alkalmazásra való törekvés kialakítása a fenntarthatóság és autonómia 

érdekében a háztartásokban és a kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember 

szerepének elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány 

lehetséges megoldási módszer értékelése.  

 

Tevékenységek: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

Osztályfőnöki: 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 
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Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, 

nitrogén), az anyag és energiaforgalom összefüggésére. 

Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek). 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 

civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a 

biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

Helyi környezeti probléma felismerése, információk gyűjtése. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 

gazdaságtan és kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 

Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Projektmunka 

Órakeret 

15 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt 

eredményeinek bemutatásában. 

Tevékenységek: 

A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 

választott komplex természettudományos probléma megoldásán. 

Minden tantárgy:   

a projekthez 

kapcsolható tartalmi 

elemek.  
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Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett 

ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, 

vizsgálatok elemzésére is buzdíthatjuk őket.  

A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: 

komplexitás, az ok-okozati összefüggések felismerésére való 

törekvés, a problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló 

színvonala, egyedisége.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

 

A magasabb 

évfolyamba lépés 

feltételei;  

a fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 

jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrázolni és ábrákról 

leolvasni mérési adatokat. 

Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Érti a 

térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tud tájékozódni 

térképeken.  

Érti a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Kapcsolatot 

talál a tömeg és a súly között. Érti az energia, a munka, a hatásfok és a 

hő összefüggését. Ismeri az emberi szervezet működésének mechanikai 

hátterét. 

A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- 

és halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek 

fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 

gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető 

arányokat, ismer példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az 

anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

Érti az elektromosság és mágnesesség alapjait, az áram mágneses, 

valamint a mágneses tér változásának elektromos hatását.  

Érti az emberi szervezetben átáramló anyag és energia szerepét, 

összefüggését egészségünkkel, az élőlények egymásra utaltságát. 

Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és 

vezérlés segítségével. Érti az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas 

viselkedésben. 
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Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az 

atomenergia felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti 

hatásaival. 

A tanuló tudja értelmezni a tulajdonságok öröklődését családfán.  

Áttekintése van a genetikai információról, a génműködés 

szabályozottságáról, egyirányú változásairól (egyedfejlődés) és 

zavarairól. 

Ismeri a nemek kromoszómális meghatározottságát, a nemi ciklusok és 

a családtervezés hormonális-élettani hátterét. 

Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 

fölépítését. Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 

környezet-átalakító szerepére. 

 

5. A komplex természettudomány tantárgy értékelésének formái, 

szempontjai: 

A Pedagógiai Programban rögzítettek alapján az írásbeli dolgozatok értékelése a százalékok 

arányában: 

 0 -24= 1 

25-39= 2 

40-59= 3 

60-79= 4  

80-100= 5 
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8. Testnevelés tantárgy Technikum 9.-12. évfolyam 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

 A harmadik nevelési-oktatási szakaszba lépve az előző években megkezdett sokoldalú alapozó 

és sportági jellegű pszichomotoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés tovább 

folytatódik. A testnevelés – szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a mozgáshoz 

fűződő felnőttkori pozitív viszonyulást, az egészségtudatos magatartás igényének, napi 

életritmusba ágyazott struktúrájának kiépülését teszi lehetővé. A Nat-ban megfogalmazott 

nevelési célok mentén az Európai Unió által kialakított kulcskompetenciák kialakítása a 

középfokú nevelési-oktatási szakaszban is folytatódik, a Nat-ban meghatározott tanulási 

kompetencia-összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül az 

egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének, módszereinek 

hangsúlyozása, a mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, 

tudatos alkalmazása. Az egyéni érdeklődéshez, adottságokhoz igazodó önálló 

mozgásprogramok kialakítása a konstruktív tanulás alapelvén keresztül realizálódik, mely az 

autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés célját valósítja meg. A testnevelés 

sajátos társas környezetben megvalósuló mozgástartalmai az együttműködésre és kölcsönös 

tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban 

kiemelt hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati 

hasznának tudatosítása. A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani a 

mozgásszegény életmód rizikótényezőivel szembeni egészséges félelmet. A tanuló megismeri 

az egészségorientált képesség-összetevőket, azok jelentőségét az egészségmegőrzésben. 

Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése érdekében, amelynek megvalósításához a sport 

eszközrendszerének felhasználását stratégiai fontosságúnak tartja. Ismeri a testi-lelki jóllét 

fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú mozgástapasztalatai birtokában képes választani a különböző 

rekreációs mozgásformák közül, önálló és tudatos sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a 

természetben folytatott mozgást, tudja és tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, 

ami erősíti a fenntartható jelen és jövő iránti elkötelezettségét. 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési szakaszon 

átívelő aerob állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehetséges 

mozgásformáit, a biztonságos fejlődést elősegítő alapelveit, eljárásait megismeri és egyre 

tudatosabban alkalmazza.  

A kondicionális képesség fejlesztésénél figyelembe kell venni a nemi különbségekből fakadó 

biológiai-élettani eltéréseket. Míg a fiúk esetében a szervezetben lezajló változások kedvezően 

hatnak a teljesítmény fejlődésére, a lányok helyzetében a 15-16 éves korra elért teljesítmény 

maximum szinten tartása is relatív fejlődésként értelmezhető, mivel fejlesztő hatások nélkül 

jelentős a visszaesés mértéke. 



Oldal 456 
/ 7 
 

A koordinációs képesség fejlesztésében a 15–18 éves kor a differenciáló-irányító képesség 

fejlődésének kiemelt szenzitív időszaka. Ez elsősorban a nyílt jellegű mozgásvégrehajtások 

során megmutatkozó kreativitásban, a játékszituációkhoz történő gyors alkalmazkodásban ölt 

testet.  

A tanulási terület nevelési-oktatási stratégiájában egyre fontosabb szerepet játszanak az egyéni 

tanulási útvonalakra épülő, kognitív dominanciájú, tanulóközpontú indirekt módszerek. Itt 

fokozatosan megjelenik a tanulók által szervezett, tervezett tanulás.  

A tanár-diák kapcsolatokban egyre kevésbé a hierarchián alapuló tekintélyelvű, mindinkább a 

mentor jellegű viszony kap hangsúlyos szerepet. A korosztály nevelését koordináló pedagógiai 

kultúra legfontosabb részét továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti folyamatait 

alakító, a pedagógustól érkező formatív értékelés képezi, melyet az ön- és társértékelés egészít 

ki.  

A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a 

tanulókat az általános iskolában megkezdett személyiségformáló tevékenység folytatásaként a 

nemzeti azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt 

szerepet kap. 

A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül 

erősíthetjük a tanulói motivációt és igényt az egészségorientált fittségösszetevők fejlesztésére. 

A technológia adta lehetőségek további felhasználásával az elméleti ismeretek elmélyítésére 

nyílik mód, különböző projektek megvalósításával, az aktív tanulás alapelvét követve. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő 

(motoros) tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel 

kialakult kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a 

különböző tanulási formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is 

hatást gyakorol. A különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános 

iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a 

mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és 

eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság 

elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a 

kommunikáció általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, 

amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy 

fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és 

karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmainak 

játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég csak a 

jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére gondolni. A 
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szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális tudás 

átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan fontos, 

hogy a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés tanítási-

tanulási folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, életvezetés 

és produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik kiemelt célja. 

A digitális kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, példaként említhető 

a teljesítménymonitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -szűrés és -feldolgozás 

digitális eszközökkel történő megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a 

cselekvéses tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok 

által – a kognitív komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik 

lehetővé a motoros tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, 

felidézése. A nyelvhasználat teszi lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges 

ideomotoros kép, a gondolati modell kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon 

alapuló problémamegoldó gondolkodás egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek 

(pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési 

játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas 

kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus 

egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés 

kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és 

tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban 

fontos szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös 

célkitűzések, a közös gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló 

szerepe, a csapaton belüli összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az 

iskola a kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok 

megismerésének egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló 

értelmezni tudja a sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A tanuló 

ezeknek a kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási 

tevékenységében is értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és 

produktumait. Önmaga kreatív alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy 

bemelegítő gyakorlatok és edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, 

és elsajátítja a fizikai aktivitás, a testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló 

megtanulja értékként kezelni az olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért eredményeket. 

Értékesnek tartja a magyar, az európai és a világ testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és egészségfejlesztés 

a tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi teherbírását 

fejlesztve teszi képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. A 

sporttevékenység hozzájárul a munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, 
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közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A 

testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a 

monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, a vállalkozáshoz szükséges 

kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az önállóságot igénylő, 

döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a munkavégzés során is 

hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges eltöltésén 

keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

Az iskolai testnevelés óra keretén belül megvalósuló könnyített testnevelés esetében - amelyen 

egészségi állapotváltozásuk miatt ideiglenesen illetve tartósan csökkent teljesítőképességű 

tanulók vesznek részt – a testnevelő tanárnak az egészségi állapotot és az abból adódó egyéni 

sajátosságot maximálisan figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítania a fejlesztési 

feladatokat. Ezekhez a fejlesztési feladatokhoz nyújt segítséget a gyógytestnevelés témakör. 

A korszerű gyógytestnevelés szemlélet, amely szakít az eddigi korrekciós gyakorlatok 

túlsúlyára épülő tananyagtartalommal, indokolttá teszi a mindennapos testnevelés szerves 

részként való megjelenést a kerettantervben. A korszerű szemléletben elvárásként jelenik meg 

a korrekciós gyakorlatokkal egyenlő arányban megjelenő, a kerettantervben megvalósuló 

témakörök elsajátítása a gyógytestnevelésre utalt tanulók körében is. A fentiek indokolják, hogy 

minden témakör mellett megjelennek a gyógytestnevelés specifikus gyakorlatelemei. Az 

önállóan megjelenő „Gyógytestnevelés” témakör csak az ezen a területen érintett tanulókra 

vonatkozik, mely külön órakeretben valósul meg. A gyógytestneveléssel kapcsolatos órakeret 

meghatározásához ad segítséget „A témakörök áttekintő táblázata” kiegészítő szövege. 

A fő célok mellett kiemelt részcél a 15–18 éves korosztály körében nagyobb arányban 

megjelenő mozgásszervi elváltozásokkal és belgyógyászati betegségekkel rendelkező tanulók 

adaptív testedzésének, mozgásműveltségük bővítésének biztosítása, az egészségi állapot, a 

teljesítőképesség helyreállítását kínáló testgyakorlatok elsajátítása és tudatos, rendszeres 

végzése, a preventív szemlélet alkalmazása. A tanulók kiválaszthatják a betegségüktől, 

elváltozásuktól függetlenül végezhető különböző testgyakorlatokat, szabadidős és 

sportjátékokat. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 

különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló 

önmagához mért fejlődése, ami egyre növekvő tanulói felelősségen alapuló eljárások (ön- és 

társértékelés) megjelenésével válik módszertanilag változatos repertoárrá. A teljesítmények 

méréséhez ebben az életkori szakaszban is fontosak a különböző kritériumokra vagy normákra 

vonatkoztatott pontérték-táblázatok, melyeket a tanulók tudatosan nyomon követnek, de az 

egyes próbákon és teszteken elért eredmények nem lehetnek kizárólagos eszközei a tanulói 

teljesítmény értékelésének. A motoros tanulói teljesítmények mellett az értékelés részét képezik 

még az érzelmi-akarati tényezők is. A minősítésbe beszámítható a tanuló által önállóan 

választott és rendszeresen gyakorolt szabadidős vagy versenyszerű sporttevékenység, valamint 

a különböző sporteseményeken való szurkolói, szervezői és versenybírói aktivitás. Ez nemcsak 

emocionális, hanem pedagógiai és sportszakmai kérdés is. 
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Jogszabályi háttér: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf 

 

 

A tantárgy helyi tantervét kidolgozta: 

Dr. Horváth. Lászlóné pedagógus 

 

A tantárgy helyi tantervét véleményezte, a nevelőtestület számára elfogadásra javasolta: 

 

 

2.Tantárgyi bevezető 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 9. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–

8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

ritmikus gimnasztika és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az 

eredményesség, a mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes középfokú 

nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan képes 

feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, melynek 

során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre inkább 

felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló lehetőségeit.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

− a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, 

tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

− családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 
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EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

 

 

 

 

3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztása  

 

Témakör Óraszámok 

Gimn.Kerettanterv Helyi tanterv 

9-10 évf. 11-12. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Sportjátékok 64 60 32-1=31 31 28 24 

Torna jellegű feladatmegoldások és 

ritmikus gimnasztika vagy aerobic 
46 44 23-1=22 22 18 15 

Atlétika jellegű feladatmegoldások 46 44 23-1=22 22 10 15 

Alternatív környezetben űzhető 

mozgásformák 
38 36 19-1=18 18 18 13 

Önvédelmi és küzdősportok 42 40 21-3=18 18 7 7 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – 

prevenció; relaxáció 
36 32 18-1=17 17 13 10 

Testnevelési és népi játékok 34 24 17-1=16 16 14 9 

Úszás 34 30 0 0 0 0 

Összesen 340 310 144 144 108 93 

                 288              201 

 

 



Oldal 463 
/ 7 
 

Az úszásoktatás helyi döntésen alapuló választás. Amennyiben a helyi tantervben nem 

szerepel, a többi tematikus terület óraszámait az úszás óraszámát szétosztva meg kell növelni.  

 

 

 

 

4.Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként: 9-10. évf. 

 TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

 ÓRASZÁM: 34 óra (9.o:17; 10. o:17) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok önálló gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 
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 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása 

és végrehajtása 

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

 A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 ÓRASZÁM: 44 óra(9.o:22; 10.o: 22ó) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt rajttámlából versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–100 

m-en ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső botátadással. 

Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- 

és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény 

tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból 

gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika alapjaival 

emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

● Ismerkedés a hármasugrás technikájával, elugrások a gödörtől 4-8-mre kijelölt sávból. 

 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika választása 

kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 
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● Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra 

és távolságra. Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal 

becsúszással. Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával 

● Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. Ismerkedés a 

diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával könnyített vagy kiegészítő szerek 

alkalmazásával (pl.: gumilabda, frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások és ritmikus gimnasztika vagy aerobic 

 ÓRASZÁM: 44 óra(9.o: 22; 10.o :22 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 
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 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok képességeihez 

igazodó differenciálással. 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 
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● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 Felemáskorláton: 

● Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

● Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 

● Felugrás támaszba és függésbe 

● Kelepfellendülés alsó karfára, segítséggel 

● Térdfellendülés alsó karfára, segítséggel 

● Leugrás támaszból. Alugrás 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Felkarállás 

● Gurulás előre terpeszülésből terpeszülésbe 

● Lendület előre terpeszülésbe 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

 Nyújtón: 

● Alaplendület 

● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési kísérletek 

● Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. 

FOGALMAK 

kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, átguggolás, támaszugrások 

első és második íve, utánlépés, térdelőállások, lebegőállások, kelepfellendülés, vállátfordulás, 

hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, felkarállás, 

vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, térdfüggés, fekvőfüggés, alugrás, kelepfelhúzódás, 

kelepforgás, térdfellendülés 

.  

Ritmikus gimnasztika vagy aerobik (választható) 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Ritmikus gimnasztika: 

 A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

 Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű elsajátítása 

 Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, ördögugrás, 

őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

 Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

 Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

Aerobik: 

 A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási 

képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

 Alaplépések elsajátítása, lépéskombinációk végrehajtása 

 szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a zenével 

összhangban történő végrehajtással 

 Sorozatok összeállítása, ismétlése zenére 

 Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok (bemelegítő, 

aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgásanyagának elsajátítása 

 Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések megismerése 

FOGALMAK 
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laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi 

hajlékonyság 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

 ÓRASZÁM: 62 óra (9.o: 31; 10.o.: 31 óra) 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, 

tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 
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 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

  Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

 Kézilabda: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-

leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több labdával 

(pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek alkalmazása) 

kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot 

követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

 Kosárlabda: 

●  A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy 

és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással 

befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 
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● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés alkalmazása a játékban 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

 Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a 

helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések 

irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban 

és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a kapus és a védő játékosok 

együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 

FOGALMAK 

játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes 

nyitás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, 

alakzatbontás és alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 
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TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

 ÓRASZÁM: 32 óra(9.o.:16; 10.o: 16.óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- és 

futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek 

felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 
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− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, 

pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 

− Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

− Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, forgások egyénileg és párban. A 

forgás és forgatás módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, táncrend, a táncház szerepe 

− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az ugrókészség javítása. Erő- 

és állóképesség-fejlesztés 

FOGALMAK 

szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, forgástechnika (tánc), 

táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

 ÓRASZÁM:36 óra(9.o: 18; 10.o: 18 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

  Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

  Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 
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 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, 

az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, csoportos és csapat 

jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok 

 Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül és 

eszközzel 

 Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák alkalmazásával 

 Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok 

 A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának 

elsajátítása 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési szándékával 

kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, védekezésekre, 

ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

jártasságszintű elsajátítása 

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, jártasságszintű végrehajtása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 
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● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, jártasságszintű elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű bemutatása  

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő gyakorlatanyagának végrehajtása, 

önálló bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak jártasságszintű elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, 

elsajátítása   

 Dzsúdó 

● Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

elsajátítása passzív ellenfélen 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, rézsútleszorítások, oldalsó 

leszorítások, bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, karateállások és -

lépések, karatevédések, karatetámadások kézzel és lábbal 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra(9.o.18; 10.o: 18 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a 

turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

− Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, vándortábor, 

sátortábor 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani 

kockázataival összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 
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 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása 

passzív társsal 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

 A választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A tanult úszásnemekhez kapcsolódó rajttechnikák és fordulások elsajátítása 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

− korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

            

11-12. évfolyam 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

 ÓRASZÁM: 23 óra 11.o:13; 12.o.:10 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait 

is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

önálló tervezése és végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 
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 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok tudatos gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 

vezetése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

 ÓRASZÁM: 30 óra (11.o:15; 12.o.:15 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait 

is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

Futások: 

 A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és társmegfigyelés 

segítségével 

 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

 Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső váltással, 

indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló kialakítása, 

váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

 Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

 Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 

rendszeres alkalmazása 

Ugrások: 

 Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

 A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

 Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 

 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

 Kislabda- vagy gerelyhajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 

kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 
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 Diszkoszvetés egy vagy másfél fordulattal, kalapácsvetés egy vagy két fordulattal 

könnyített vagy kiegészítő szerekkel 

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások és ritmikus gimnasztika vagy aerobic 

 ÓRASZÁM: 33 óra (11.o: 18; 12.o:15 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre 

emelése és gyakorlása 

 Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

 A segítségadás készségszintű alkalmazása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, 

támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 
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 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

  (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon vagy gumiasztalon 

 További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a diákok 

képességeihez igazodó differenciálással 

 Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 Ugrószekrényen: 

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 Felemáskorláton: 

● Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

● Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 
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● Felugrás támaszba és függésbe 

● Leugrás támaszból. Alugrás. Nyílugrás 

Fiúknak: 

 Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

 Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, lebegőtámasz, felkar-

lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

 Nyújtón: 

● Alaplendület 

● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési kísérletek 

● Malomforgás előre 

● Billenési kísérletek 

● Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. Nyílugrás 

FOGALMAK 

billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, malomforgás 

.  

 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti 

esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott ritmikus 

gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 
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− önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ritmikus gimnasztika: 

− A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

− Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, szökkenő hármaslépés, 

ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, dobások-

elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-elkapások 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, 

egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további 

fejlesztése 

− Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és harmonikus 

végrehajtása 

 Aerobik: 

− Nyolc ütemű alaplépésekből álló blokkok variációiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

− Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 

− Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

− Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

− Összefüggő gyakorlat megtanulása zenére 

FOGALMAK 

alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi 

hajlékonyság 
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TÉMAKÖR: Sportjátékok 

 ÓRASZÁM: 52 óra(11.o: 28; 12.o: 15 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony és 

célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre történő 

mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a 

védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő feladatmegoldások 

összehangolt gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

 Játékvezetés gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Kézilabda 
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● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, 

felugrások-leérkezések – célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő 

sebességgel egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs 

alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek 

alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési 

módot követő felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

 Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos 

játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 Röplabda 

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes 

játék érdekében 

 Labdarúgás 
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● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő 

elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő 

mozgássebesség és dinamika (növekvő energiabefektetéssel) mellett – tudatos és 

célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző 

részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával 

történő végrehajtása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, 

mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a játékhelyzethez 

igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony 

megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a 

területszerzéssel járó játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. 

Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz igazítva 

 Floorball 

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő 

alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-megállások, 

cselezések irányváltoztatással – alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző védekezési formák 

megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

FOGALMAK 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és felugrásos kapura lövés, támadó és védekező 

stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

 ÓRASZÁM: 18 óra(11.o: 9; 12.o: 9 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, 

az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű 

célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. 

váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő 

páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei 

és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált 

támadó és védő szerepek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

 Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a 

forgástechnika fejlesztése 

 A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése 
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 Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat 

fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

FOGALMAK 

besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

 ÓRASZÁM: 14 óra(11.o: 7; 12.o.: 7 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ 

általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és 

ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 
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 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, 

meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak 

szabályrendszerének átismétlése 

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő 

speciális hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált 

alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás 

térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű 

elsajátítása a páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros 

küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés 

helyben, egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra 

rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák 

kivitelezése helyben és mozgásban, ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, 

sportágra jellemző mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad 

küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, 

elsajátítása  

 Dzsúdó 
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● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának 

gyakorlása passzív, majd aktív ellenfélen 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás, karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 

lépéses támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

 ÓRASZÁM: 31 óra (11.o: 18; 12.o: 13 óra) 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, tudatos alkalmazása a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, 

korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

 Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos használata. 

Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, 

túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, 

lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga, kerékpározás) 
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 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi 

stresszhelyzetek feloldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos 

Kéktúra 

 

5. A testnevelés tantárgy értékelésének formái, szempontjai: 
A tanuló önmagához mért fejlődése az irányadó. A netfit felmérések érdemjegyben nem 

realizálódnak. Figyelembe kell venni a tanuló alkati sajátosságait az értékelések során. 

A tanulók az érdemjegyeket gyakorlati feladatok bemutatásán (kisebb számban elméleti 

érettségi tételek szóbelei feleletei alapján-elsősorban a tantárgyból  érettségizők 

esetében) kapják.  

 

Testnevelés tantárgy 9. 10. 11. évfolyam szakképző iskola 

 

A tantárgy órakerete:  

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi tervezésű 

órakeret 

9. 3 108 97 108 

10. 3 108 97 108 

11. 3 93 84 93 
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2. Tantárgyi bevezető 

 

A testnevelés és egészségfejlesztés műveltségterület szakképző iskolai kerettanterve 

társadalmilag elvárt, alkalmazható ismereteket, képességeket és készségeket foglal magába. 

Tartalmazza a Nat-nak a tanulásról és a tanulásszervezésről kialakított felfogását, figyelembe 

veszi az iskolatípus sajátosságait és a munkaerő-piaci kompetenciákat. Megalapozza a tanulók 

műveltségterületi tudását, motivációit, hozzáállását a szakmatanuláshoz szükséges fizikum 

fenntartásához, az egész életen át tartó testmozgáshoz, sportoláshoz, egészséges életvitelhez. 

Cél az önálló felelősségvállalás, a munkavállalásra alkalmasság, a munkabírás 

fejlesztési útjának kialakítása. További cél a saját, előnyben részesített rekreációs terület 

kiválasztása, és az azzal kapcsolatos tudás összefoglalása, továbbfejlesztése. A 

műveltségterület ebben az életszakaszban közvetíti a civilizációs betegségek elleni küzdelem 

lehetőségét, módjait is. 

A diák alapvetően képessé válik a megszerzett kompetenciák birtokában tudása 

továbbfejlesztésére, megteremtve az esélyt arra, hogy élete során az elvárt teljesítményt az 

ahhoz megfelelő mentális és fizikai állapotban érje el. A kerettantervben megjelenő mozgásos 

és elméleti tartalmak sikeres felhasználása érdekében hangsúlyos a tanuló 

alkalmazkodóképessége a változó körülményekhez. A különböző testgyakorlási formák 

hozzájárulnak az általános értékteremtéshez, a közös és az egyéni érdekek képviseletéhez, 

valamint erősítik a tantárgy alapvető és aktuális motivációs tényezőit. 

Az elvárt célállapotban a szakképző iskolai tanulmányait befejező fiatal képes az iskolai 

testnevelésben tanult testgyakorlati ágak technikájának bemutatására, a testi képességekhez, az 

egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretek felhasználására, az egyéni és társas 

sporttevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek alkalmazására. 

A kerettanterv minden tanuló számára biztosítani kívánja a hatékony és élményszerű 

motoros tanulást. Az egységesség és differenciálás elvét a legfőbb értékek közé sorolja az általa 

vezérelt gyakorlatok során. A belső didaktikai differenciálás emeli a motoros tanulás 

hatékonyságát, és egyúttal a személyiségfejlesztés egyéb területén bekövetkező fejlesztés, 

hiánypótlás hatásfokát is. A differenciálás alappillérei a különböző tanulói képességek, 

adottságok, a számtalan általános iskolában megszerzett egyenetlen tudás, a heterogén 

motivációs háttér és a testneveléshez kapcsolódó más-más egyéni célok. 

A szakképző iskolai tanulmányok befejeztével előtérbe lép a saját életút iránti 

felelősségvállalás. A tanulók ismerik és értik a mozgás szükségességét, a testi képességek és a 

mozgásműveltség fejlesztésének egyes módozatait, a testi és a lelki egészség megőrzésére 

vonatkozó legfontosabb információkat, lehetőségeket. Tudatában vannak annak, hogy 

életvitelüket számos minta alapján, saját döntéseik sorozataként alakítják ki, amely döntések 

hatással vannak testi és lelki egészségükre, a társas életben betöltött szerepeikre. Képesek 

bizonyos értékkonfliktusok felismerésére, felelősségre ébrednek abban, hogy saját sportos, 
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egészséges életvitelükkel mutathatnak példát családjuknak, társas környezetüknek, eközben 

tekintettel kell lenniük tárgyi környezetükre, a fenntarthatóság kritériumaira. 

A társas környezetben végbement tanulási folyamatok eredményeképp az önmagukról 

alkotott képet képesek elfogadni. Különbséget tudnak tenni az ideális és a reális énkép között, 

tisztában vannak azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagukról alkotott képet, 

a reális önismeretet. 

A közösen megélt közösségi és minőségi sportélmény, a kulturált szurkolás nyújtotta 

katarzis hatására erősödik a nemzeti öntudat, a hazafiasság. Az érdeklődés felkeltése 

eredményeképpen megismerik a nemzeti büszkeség érzését, megneveznek és felismernek, 

példaképül választanak magyar sportolókat. 

A szakképző iskolában közvetlen célként jelennek meg a munkavállalói szerepekhez 

elengedhetetlen kompetenciák. Az iskolatípus a tudás szükséges tényezőit és összetevőit a 

tartalommal összekapcsolt képességfejlesztés elvének szem előtt tartásával szilárdítja meg. Az 

alapvető, egészséggel, fizikai állapottal és önismerettel kapcsolatos értékek elsajátítása is 

gyakorlatorientált. A tanulmányok vége felé már a munkabírás, munkaerő megőrzésére való 

felelős felkészülés történik egyre tudatosabban. 

A tudatosság alapja az érthetőséget, az interakciókat elősegítő, biztosító kommunikációs 

kompetenciák. A világos beszéd és a segítőkész hozzáállás minden tanulót képessé tesz 

egyszerű interakcióra. Az érthetőség célja, hogy a tanulók képesek legyenek gondolkodni saját 

egészségi állapotukról, ismerjék az egészségkárosító tényezőket, azok hatásait, elkerülésük 

módját. Mindezek mellett kielégítő módon kommunikáljanak ők is, és saját véleményüket 

fejtsék ki az egészségtudatos életvitellel kapcsolatban a társaknak nyújtott segítségadás során. 

Legyenek képesek és nyitottak arra, hogy szükség esetén tanácsot, információt, támogatást 

kérjenek. 

A sikeres társas részvétel érdekében elengedhetetlen a viselkedési és játékszabályok, 

valamint az általánosan elfogadott magatartás megértése, ezáltal fejlődnek a személyes és társas 

kapcsolati kompetenciák. E kompetenciák alapját az képezi, hogy a tanulók legyenek képesek 

megfogalmazni véleményüket a közösséget érintő kérdésekben, meghallgatni és elfogadni 

mások érvelését. Legyenek képesek a játékban, sportjátékban, egyéb mozgásformák 

feladataiban együttműködni társaikkal, osszák meg a feladatmegoldást segítő információkat. 

A fentieken kívül az egyénnek tudnia kell kezelni és megosztani másokkal a stressz 

érzését és a frusztrációt, kimutatni az együttérzését. Különbséget kell tennie a személyes, a 

társas és a szakmai információk, szempontok között. 

A sport- és mozgáskultúra bázisára építve fejlődnek a munkavállalói, innovációs és 

vállalkozói kompetenciák, miszerint egyénileg és csapatban is képesek a személyek dolgozni, a 

közös feladatok, tevékenységekhez kapcsolódó problémák megoldása során az egyes 

munkafázisokat megtervezik. A tapasztalatszerzés által az egyén a kockázatokat képes jobban 

felmérni és adott esetben vállalni is tudja azokat. 
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Az ápolt és igényes megjelenés, a rendezett mozgásminőség és mozgáskivitelezés 

segítségével fejlődnek a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság 

kompetenciái. 

A tehetséges tanulók magasabb szintű sportolása az iskolai rendezvényeken, bajnokságokon, a 

diáksport-egyesületekben és a versenysport színterein valósul meg. A műveltségterületi 

tehetséggondozás fő feladata a támogató légkör biztosítása az intézményen belül, és a 

kapcsolatban álló partnereken keresztül is. Az egyénre szabott fejlesztési eljárások a tanuló 

szükségleteinek, képességeinek, teljesítményének megfelelően – mind a tehetséggondozás, 

mind a felzárkóztatás keretében – eredményezhetik más tanulási utak, gyakorlási, edzési 

folyamatok kijelölését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztása 

 

 

Témakör Óraszámok 

Kerettanterv Helyi tanterv 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 

Balesetvédelmi oktatás, 

és egyéb 
0 0 0 0+4 0+4 0+4 

Netfit felmérés 0 0 0 0+5 0+5 0+5 

Sportjátékok 24 24 20 24+0 24+0 20+0 

Torna jellegű feladatok 

és táncos mozgásformák 
18 16 10 18+0 16+0 10+0 

Atlétika jellegű feladatok 16 14 10 16+0 14+0 10+0 

Alternatív és szabadidős 

mozgásrendszerek 
17 17 18 17+0 17+0 18+0 
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Önvédelem és 

küzdősportok 
12 14 10 12+0 14+0 10+0 

Egészségkultúra - 

prevenció 
10 12 16 10+2 12+2 16+0 

Összesen 97 97 84 108 108 93 

 

 

4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként 

 

 

9. évfolyam 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Feltehetően hiányos technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Határozott tanári irányítással változó minőségű és aktivitású részvétel az 

előkészítő játékokban, gyakorlásban. 

Csapatjátékos tulajdonságokról kevés tapasztalat, egyenetlen motivációs 

szint a sportjátékokban történő alkalmazásra. 

Konfliktusok, sportszerűtlenségek, deviáns magatartások esetén a 

gondolatok, vélemények szóban történő kifejezése változó – 

alkalmanként agresszív, helyreigazítást igénylő – kommunikációs 

formákban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az ismételt játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai 

és szabályismeret megszilárdítása, bővítése, hiánypótlás. 

A sportjátékok végzéséhez szükséges ismeretek, képességek 

megerősítése. 
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Új játékszituációk, játékfeladatok megoldása a szabálykövetés 

állandóan ismételt megerősítése mellett. Agressziómentes test-test elleni 

játék és kommunikáció. 

Igényességre törekvés erősítése a felszereltségben, a testkultúrához 

tartozó higiéniában és a gyakorlási környezet személyi és tárgyi 

rendezettségében. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

Kiemelt tartalom: Az 5–8. osztályban tanult, a játékhoz szükséges lényeges technikai és 

taktikai elemek végrehajtása csökkenő hibaszázalékkal. A különböző szintű tudás, motiváció 

egységesítése. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

Az 5–8. osztályban tanult, labda nélkül végzett mozgások gyakorlási hatékonyságának 

növelése, játékban való egyre eredményesebb használata. A technikai jellegű alapmozgások 

variációi változó irányokban, sebességnöveléssel. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés fejlesztése a labdáért való harcban.Labdás 

ügyességfejlesztés nagy ismétlésszámmal. 

A helyben választott sportjátékok technikáinak gyakorlása testnevelési játékokban, 

fogójátékok labdával, labdaszerző és labdavédő játékok, egyéb célirányos játékvariációk. A 

mozgástanulást segítő eszközök használata (szemüveg, célkeret stb.). 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – tanári irányítással 

Egy állandó bemelegítési modell ismételt és tudatos gyakorlása, és az önálló bemelegítésre 

való felkészülés. Egyes bemelegítési részfeladatok önálló végzése. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek gyakorlása 

Megállás, sarkazás labdavezetésből, önpasszból, meghatározott helyen és időben is, csellel is. 

Fektetett dobás egy leütéssel, labdavezetésből mindkét oldalon, közeli és közép-távoli dobás 

helyből, félaktív és aktív védővel szemben is. 

Taktikai elemek 



Oldal 498 
/ 7 
 

Emberfogás. Labdavezető és labda nélküli játékos védése, a feladattartás minőségének 

javítása. Szabálykövető feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, jelzés 

szabálytalanság elkövetése esetén). 

Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék, teljes létszámú játék, 

félpályán és egészpályán feladatokkal. Ötletjátéktámadásban. 

 

Kézilabda 

Technikai elemekvégrehajtása növekvő biztonsággal 

Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése. Térnyerésre törekvés indulócselekkel 

mindkét irányba. A kapus mozgástechnikája. 

Labdakezelési gyakorlatok 2-3-as csoportokban, egy-két kézzel. Átadások talajról és 

felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések: kilépéssel; 3 lépés 

után; felugrásból; különböző lendületszerzés után; félaktív és aktív védővel szemben, 

bedőléssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel,különös tekintettel a test-

test elleni játék sportszerű gyakorlására 

Kitámadás, halászás, szerelés. Támadás befejezések lerohanásból, rendezetlen védelem elleni 

játékból. Beállós játék. 

Ütközés talajon és levegőben. Ötletjáték. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció továbbfejlesztésével 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások különböző mértani 

alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások talajon. 

Labdaátvétel testcsellel. 

Dekázás: helyben, haladással, irányváltoztatással, párokban. 

Cselezés: átadócsel, rúgócsel, rálépéssel. 

Fejelések technikái levegőből, társnak vagy kapura. 

Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 
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Rombuszban 4 játékos feladatmegoldásai mélységben, szélességben, folyamatos 

helycserékkel. 

A támadások súlypontjának változtatása rövid átadásokkal. 

Ötletjáték. Játék 1 kapura. 

 

Röplabda 

Technikai elemekvégzése optimális erőközléssel, fokozódó pontossággal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra elpattanó labdával. Fokozódó sebességgel 

érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Az alsó egyenes nyitás 

végrehajtása a hálótól (zsinórtól) növekvő távolságra és különböző nagyságú célterületre, az 

alapvonal különböző pontjairól. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra 

feljátszott labdával. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül, változatos támadás 

befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 

Hiánypótlás. Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, 

betartatása növekvő tudatossággal, érthető, erős és határozott tanári kontrollal az osztályszintű 

gyakorlások és mérkőzések során. 

Játékszituációk előidézése egy-egy szabály nagy ismétlésszámú gyakorlására, a játékszituáció 

megállítása, elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében. 

Játék egyszerűsített és igen kis lépésekben bővülő szabályokkal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása, önálló játék csak erős tanári 

megfigyelő kontroll esetén. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, egyszerűsített játékvezetésben. Néhány 

nonverbális jel alkalmazása. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Játéktípusok, szabályok működtetése. 
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Taktikai beszélgetések egyszerű magyarázattal kísérve a játékszervezés során. 

Az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi kitörések visszafogása. 

A siker egyéni és csoportos átélése, a kudarc elfogadása, mint a tevékenység természetes 

velejárója. 

Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének elfogadása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros képességek és néhány 

fejlesztési módszer ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, aktív védő, test-test elleni játék, taktika, támadási rend, 

védelmi rend, befutás, eséstompítás, bevetődéses lövés, sportág-specifikus 

bemelegítés, taktikai megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Tanári kontrollal és segítségadással balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna-, RG-mozgáselemek gyakorlásában hiányok, 

változóan rendezett és begyakorlott cselekvésbiztonság. 

Az aerobik lépésgyakorlatok, alaplépések, haladások terén vegyes 

tudásszint. 

A gyengébbeknek, a segítségre szorulóknak bizonytalan segítségadás. 

Kezdetleges szabályismeret.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során 

a reális énkép további alakítása. 

Tartós és koncentrált előkészítés és rávezetés a balesetmentes 

gyakorlásra. 

A gyakorlás során a pontos segítségadás felelősségének megértése, 

lazább tanári kontrollal a segítség adása és elfogadása. 

Differenciáltan önálló részvétel motiválása a gimnasztika, torna, 

esztétikai sportok mozgásrendszerén belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. A 

test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésében, valamint a koordinált 

mozgás és az erőközlés összhangjában a hiányosságok feltérképezése, 

törekvés a felszámolásukra. 

Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai 

élvonaláról. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Ellenvonulások járásban és futásban. 

Ritmus-, tempóváltoztatás, rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

4–8 ütemű gimnasztikai gyakorlatok, kiemelten a mély hát- és hasizmok, a függesztő öv, a 

lábboltozat izomzatának optimális és tudatosan pontos működtetésével. 

Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, 

ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően. 

Változatok a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a 

kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás leküzdésével. Aerob állóképesség-

fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a statikus 

helyzetek időtartamának növelése.Mászások, függeszkedések hiánypótlása, a testalkat szerint 
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differenciált követelmény, az 1–8. osztályban elért egyéni szint fejlődését követő rendszeres 

kontrollal. 

 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. Célirányos előkészítő és 

rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló 

jelleggel. Az 1–8. osztályos (általában nagyon egyenetlen) tudás ismeretében, ismétlő 

variációkban gazdag mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és differenciáltan a 

mozgásbiztonság fejlesztésére. 

Akrobatikus gyakorlatok – talajtorna  

Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, mérlegek kéztámasszal, mérlegállások, 

spárgák, hidak. 

Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokban és 

variációkban, kézenátfordulás oldalt, vetődések, átterpesztések, lábkörzések, dőlések, 

felállások, egységesen az alapformában ésdifferenciáltan a variációkban. Az esztétikus és 

harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, spicc kidolgozása). 

Tarkóbillenés, fejenátfordulás és kézállás-variációk differenciált tanítása. 

Az egyéni optimum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: egységesen az 

alapformában, differenciáltan a társak és/vagy tanár közreműködésével, esetenként önálló 

gyakorlással is. Női szerek hiányában lányoknál választható a gyűrű is. 

 

Szertorna fiúk számára 

Korláton gyakorlás – terpeszülés, harántülés, nyújtott támasz, hajlított támasz, oldaltámaszok, 

felkarfüggés, alaplendületek támaszban és felkarfüggésben, terpeszpedzés, felugrás 

beterpesztéssel támasz ülőtartásba, vetődési leugrás. 

Nyújtón gyakorlás – kelepfelhúzódás támaszba, alaplendület, lendület előre 180 fokos 

fordulattal, ellendülés, alálendülés, térdfellendülés, támaszból homorított leugrás hátra, 

alugrás. 

Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, mellső függőmérleg, 

alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. 

 



Oldal 503 
/ 7 
 

Szertorna lányok számára 

Gerendán gyakorlás – állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, 

guggolótámaszok, fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, hasonfekvésből emelés 

fekvőtámaszba,fordulatok állásban. Lábtartás-cserék, felugrás egy láb átlendítéssel, homorított 

leugrás.  

Felemáskorláton gyakorlás – támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függésből 

lendítés, átterpesztés fekvőfüggésbe, lendület előre-hátra függésben, fordulat fekvőfüggésben, 

támaszból átfordulás előre fekvőfüggésbe, felugrás támaszba, felugrás függésbe, leugrás 

támaszból, alugrás. 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az 5–8. 

osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első ív növelése. 

Felguggolások – homorított ugrások, vetődések, kanyarulatok, bukfencek, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy mozgássor megtanulása. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói 

önállósággal. A segítségadás néhány technikája, felelős külső kontrollal – a hibajavítás 

beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az 5–6. osztályokban megfogalmazott követelmények mozgásanyagának ismétlése, 

gyakorlása. Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját megalapozó kondicionális 

és koordinációs képességfejlesztő eljárások. 

Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok átállító és mozgástanuló jelleggel, különös 

tekintettel a testtartásra. A ritmusérzék fejlesztése. 

Szabadgyakorlatok 

Előkészítő tartásos és mozgásos elemek alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák 

gyakorlása: 

lábujjállások, terpeszállások, hajlított- és guggolóállások, lépő és kilépő állások, támadó- és 

védőállások, lebegő- és mérlegállások, nyújtott és hajlított ülések, lebegő ülések, térdelések, 

térdelőmérlegek, fekvések, kéz- és lábtámaszok, ujj- és kartartások. 

Fő mozgások alapformáinak ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása: 

testsúlyáthelyezések, egyensúlyhelyzetek. 
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Legalább egykéziszer tanulása-tanítása, helyi tantervben felcserélhető sorrendben 

(karikagyakorlatokat lásd 10., kötélgyakorlatokat lásd 11. osztály.) 

Labdagyakorlatok gyakorlása 

Fogások végzése, gurítások talajon, labdavezetések változatos vonalon a levegőben, átadások, 

leütések, dobások, elkapások, labdatartások (kézzel, lábbal, térddel) egyszerű 

szabadgyakorlati formák felhasználásával. 

Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható) 

A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek alkalmazása más – a 

helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzítetten – szereken, mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös táncok stb.  

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Alapvető szakkifejezések és vezényszavak ismerete, alkalmazása a segítségadásban és a 

hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, és az ezzel kapcsolatos félelmek, 

szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió),átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy esztétikájának ismerete. A saját és a társ 

testi épsége iránti felelősségvállalás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás kar- és 

lábmunkája. A rövid- és hosszú távú futásnál irambeosztási 

tapasztalat. 

Távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikája. Kislabdahajítás 

nekifutással, 3 lépéses technikával. 

Lökőmozdulat oldalfelállásból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az atlétika versenyszámainak eredményes tanulását és a 

teljesítmények javulását megalapozó motoros képességekben mérhető 

további fejlődés elérése – a más sportágakban történő alkalmazhatóság 

érdekében is. 

Jártasság kialakítása a továbbfejlesztett szakági technikákban, az adott 

feladat, versenyszám a mozgásmintára emlékeztető bemutatása. 
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A futás, a kocogás élettani jelentőségének elfogadása, az állandó 

gyakorlás szükségességének megértése. 

Az érdeklődés cselekvésekben történő kinyilvánítása az atlétikai 

mozgások, valamint a sportolás és a rendszeres testedzés iránt. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben, pontosabban. 

Tartós állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

A rövid, közép- és hosszútávok közötti futótechnika megkülönböztetése. Futások 30–60 

méteren. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid sprintszámokban.  

A váltófutás alsó botátadási technikájának és az átadás szabályainak gyakorlása. 

A tartós futás technikájának kontrollja, a tartós futás optimális egyéni sebességéről 

tapasztalatszerzés, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításának próbái. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Az 5–8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, 

nagyobb kiterjedéssel, erővel. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehangolása.A guggoló 

távolugró technika végrehajtása, aktív térdlendítéssel. Az egyéni nekifutás próbái nagyobb 

elugró terület kijelölése mellett. 

Magasugrás átlépő technikával, ugrások versenyszerű magasságra törekvés nélkül. Az 

átlépő technika végrehajtása 5-7 lépéses köríven történő nekifutással, ugráspróbák az egyéni 

testalkat figyelembevételével. 
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Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző 

kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal (helyi felszereltség 

esetén erőgépekkel). 

A sportági technika gyakorlása 

Célba és távolságra dobások hajító, lökőmozdulattal. 

Hajítás nekifutással, ötlépéses dobóritmusban. A lekészítés technikájának és a beszökkenés 

szerepének ismerete. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal, ugrásokkal és 

szökdelésekkel. 

Célbadobó versenyek. Dobóiskolai versengések. 

 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, dobások végzése előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A futóversenyek, a váltóbotátadás szabályainak ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztés egészségtani hatásainak ismerete. 

A nekifutás és elugrás összekötésének és optimális irányának ismerete távol- és 

magasugrásnál. 

Az ötlépéses nekifutás és a kidobás optimális összehangolásának ismerete. 

Az ugrások, dobások balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

17 óra 
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Előzetes tudás 

Vegyes és hiányos mozgástapasztalat szabadidős 

mozgásrendszerekben. 

Néhány, tantervekben ritkán szereplő, szokatlan sportmozgás 

felismerése. 

A természetben űzhető sportok legfontosabb hatása az egészségre. 

Néhány alternatív sport balesetvédelmi és biztonsági szabályáról 

ismeret. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyi tárgyi feltételek szerint választott sportági mozgással 

edzéshatás és élményszerzés elérése. 

A szervezet ellenállásának növelése szabadtéren, különböző 

évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, játékkal, 

tanári kontroll mellett. 

Az élményszerű játékkal és a játéktudás alakításával felkészítés a 

későbbi, önszerveződő rekreációs sporttevékenység űzésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy, az 5–8. osztályban felsorolt (feladatok 

és játékok havon és jégen; siklások, gördülések, gurulások, gurítások különféle eszközökkel; 

hálót igénylő és háló nélküli labdás sportok, játékok; labdás játékok különféle labdákkal; 

falmászás; íjászat, lovaglás, karate, úszás, egyéb szabadidős mozgásos, táncos 

tevékenységek) lehetséges sport, vagy/és az évszaknak megfelelő és a helyi személyi és 

tárgyi körülményekhez, feltételekhez igazodó egyéb alternatív, szabadidős, táncos 

mozgásforma. Az egyén által előnyben részesíthető, élethossziglan űzhető sportok 

ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés (példák) 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Felkészülés és együttműködés a különböző tábori lehetőségek, speciális, túra jellegű 

terhelések előtt és alatt. 

Technika és taktika gyakorlása 

Minimális helyigényű vagy kis eszközigényű sportmozgások megismerése. Az adott 

sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, 

élményszerű gyakorlása. 

 

Lehetséges egyszerű példák a helyi tantervi kidolgozáshoz: 

Frízbi: 
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Dobások párokban, csoportokban (öt-hét fő), állóhelyben, majd mozgásban és helycserékkel. 

Folyamatos passzolások. Nyitások meghatározott távolságra. Célbadobások a koronggal a 

zónába. Védekező mozgások, ugrások, elkapások. 

Játék csapatokban, néhány lényeges játékszabállyal. 

Turul: 

Adogatás, adogatás átlósan és egyenesen; a labda megütése alulról és felülről, falra, háló 

felett. Ütögetések és nyitások különböző méretű és felületű célba. Egyéni, páros és vegyes 

páros játszmák mérkőzésszerűen. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A fair play szellemének és a személyes biztonságnak a szem előtt tartása minden mozgásos 

tevékenységben. A rekreációs tevékenységek jelentőségének megértése. 

A sportban átélt élmények felhasználhatósága az élet más területén, a saját és a környezet 

javára történő fordítása. 

Információk átadása, mások tanítása, a megélt élmények, pl. tábori és játéktapasztalatok 

átadása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, 

környezettudatosság, edzettség, fittség, bátorság-vakmerőség, 

közlekedési szabály. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Önvédelem és küzdősportok 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Heterogén tapasztalatok a küzdőjátékokról, test-test elleni 

küzdelmekről, az önvédelem néhány elfogadott és kevésbé javasolt 

eljárásairól. 

A grundbirkózás alapvető szabályai. 

A dzsúdóval kapcsolatos technikákról elemi ismeretek. 

Ismeretek az agresszióról, néhány tapasztalat fair és sportszerűtlen 

küzdelmekről. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, fair 

megoldásokban jártasság elérése. A nyers erőből, technika 

mellőzésével indított agresszív megoldások visszaszorítása, 

elkerülése, elutasítása. 

A grundbirkózás, dzsúdó küzdelmekben aktív részvétel. 

A küzdő típusú sportágak, játékok foglalkozásai során az önuralom 

erősítésére és a szabályok elfogadására szoktatás nyugodt, segítőkész 

tanári irányítás mellett. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú 

tanulókkal végeztetjük. Lányok esetében a tematikai egység várt eredményei minimumát 

szem előtt tartva, a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 10. osztályban csökkenthető. Az 

óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 

Az 5–8. osztályos mozgásfeladatok variációinak ismétlése, gyakorlása, továbbfejlesztésük, 

hiánypótlás. Azon testi és pszichés képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a 

tanulót a gyakorlatok pontos, türelmes, átgondolt végrehajtására. 

Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-

zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Alapvető önvédelmi technikákat – szabadulások egykezes, kétkezes lefogásból, mellső, 

hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból, szabadulások fojtásfogásból – elsajátító 

gyakorlatok változó körülmények között.A gyakorlatok tanulása saját képességek 

figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

A 7–8. osztályos kerettantervben felsoroltak (emelések és védésük,mellső, hátsó és 

oldalemelések különböző fogásokkal, derékfogásból, hónaljfogásból, karlezárással, 
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karfelütéssel stb.), valamint kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása, 

cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, megoldása. 

Az egyensúlyhelyzetek és azok elvesztésének tudatos kihasználása, mögékerülések. 

Grundbirkózás szabályai, küzdelmek azonos súlyú partnerekkel. 

 

Dzsúdó 

Ismétlés a 7–8. osztályban felsoroltak szerint, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő 

szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Technikák: alapfogás. Egyensúlyvesztés irányai, a dobás részei. Félvállas gurulás előre és 

hátratechnikájának elsajátítása talaj közeli helyzetből indulva, állásból történő végrehajtásig. 

Átmenet dobástechnikából leszorítás-technikába: nagy külső horogdobást követően rézsútos 

leszorítás, nagy csípődobást követően rézsútos leszorítás. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Erőszak-, agressziómentes küzdelmek jellemzői. 

A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

A felmerülő vitákban a sportszerű magatartás értékként kezelése. 

Néhány tulajdonság felsorolása, amelyek a küzdésben szükségesek. 

A sportszerűség megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Páros és csapat küzdőjáték, önvédelmi technika, grundbirkózás-technika, 

dzsúdó-technika, önismeret, tisztelet, keleti kultúra, önfegyelem, 

agressziómentes küzdelem. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

10+2 óra 

Előzetes tudás 

Légző-, testtartásjavító gyakorlatok, törzsizom-erősítő gyakorlatokról 

néhány ismeret. A prevenció értelmének körvonalazása. 

A bemelegítés szerepe és helye a foglalkozásokon. 
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Baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség 

elkerülése. 

A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

A fájdalmak tűrésének tapasztalata (oxigénadósság, savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő aktív 

egészségtani – elméleti és gyakorlati – tudás megalapozása. 

Az egészséges életvitel egészségmegőrző és fejlesztő 

szokásrendszerének egyszerű eljárásairól ismeretátadás. 

Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések ismert 

vagy vélt tudáskészletének összegzése, ismétlő alapozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános bemelegítő mozgássor (modell) gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, 

lendítések stb.). Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

 

Edzés, terhelés 

A labdajátékokban különösen igénybe vett izmok prevenciójának néhány gyakorlata. 

A keringési rendszer terhelése megfelelő munkapulzus-érték mellett, és a pulzus idősoros 

mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.). 

Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében – állandó gyakorlási anyag, egyéni gyakorlatok kijelölése a gyengeségek 

felszámolására. 

Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

Köredzés változatos mintákkal, 4–6 feladattal. 

 

Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító 

idősoros adatrögzítés. 



 

Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok. 

Az általános iskolai technikák használata, ismétlése, különös tekintettel az elmélyülésre 

alkalmas gyakorlási környezet állandó biztosítására. 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag – 

állandó gyakorlás a tanár és a társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A keringést fokozó természetes és speciális sportági mozgásformák jelentősége a 

bemelegítés szempontjából. A prevenció és stressz értelmezése. 

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok felismerése, helyes 

kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése. 

A serdülőkor specifikus feszültségeinek és érzelmi hullámzásainak felismerése, és a sport 

általi oldás elfogadása. 

A saját életmód iránti felelősségvállalás megfogalmazása. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prevenció, nyugalmi pulzus, munkapulzus, keringésfokozás, köredzés, 

ismétlésszám, testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, 

stressz, pubertás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Sportjátékok 

Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb 

játékfeladatok ismerete és aktív gyakorlása. 

A technikák és taktikai megoldások felhasználása a játékban, 

szabályszerű, sportszerű játék rugalmasan erősödő-csökkenő tanári 

kontroll mellett. 

A játékfolyamat, a taktikai megoldások egyszerű szóbeli megjelenítése, 

a fair és a csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játékhelyzetek és játéktapasztalat által a társas kapcsolatok ápolása, a 

társakat elfogadó, bevonó, pozitív hozzáállás. 

A testi, lelki ápoltság, a személyközi kommunikáció és a tárgyi 

környezet igényességére jellemző paraméterek elfogadása. 

Torna jellegű feladatok 

A javító elemzések elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Egyszerű elemkapcsolatok mozgásbiztos előadása, zenére is. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, verbális és 

nonverbális kommunikációs jelek ismerete. 

Fegyelmezett, rendezett, balesetveszélyt tudatosan kerülő gyakorlás. 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

az egyéni optimum szerint a feladat pontos végrehajtása. Az 

állóképesség fejlesztése a kitartó futás által. 

Saját magához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény. 

Az odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás gyakorlásában. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek 

tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról. 



 

Feladatok megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé 

betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 

feletti uralom. Eredményes és korrekt önvédelem és szabadulás a 

fogásból. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A gerinc és az ízületek védelme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Stressz- és feszültségoldó gyakorlatok gyakorlatok fegyelmezett, 

elmélyült, mások gyakorlását nem zavaró végrehajtása. 

A felmérési paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel 

kapcsolatosan egy önfejlesztő cél megfogalmazása az egészség-

edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

 

Tematikai egység/                                                                                                       Órakeret 

Fejlesztési cél                                                                                                                                                           

 

Balesetvédelmi oktatás és egyéb                                                                                   4 óra 

Netfit felmérés                                                                                                               5 óra 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

24 óra 



 

Előzetes tudás 

A differenciált gyakorlási szinteknek megfelelő, egységesedő 

technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

Igyekvő részvétel az előkészítő játékokban, gyakorlásban, 

sportjátékokban. 

Csapatjátékos tulajdonságok ismerete, kontrollált kommunikációval 

kísért, csapatelkötelezett játék. 

Sportszerűség, szabálykövető magatartás a kevésbé szoros tanári 

irányítás esetén is. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

A technikai, taktikai és szabályismeret alkalmazása, bővítése. 

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése, növekvő felelősség, 

önállóság és tudatosság a gyakorlásban. 

A játékszituációk, játékfeladatok koncentráltabb készenléttel, 

jelenléttel történő megoldása a tudatos szabálykövetés, a 

csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Legalább két labdajáték választása kötelező. 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

A labda nélkül végzett mozgások játékban való eredményes használatának 

továbbfejlesztése. 

Célszerűségre törekvés a társ mozdulatára reagálásban. 

A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban.Labdás 

ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai. 

Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

A bemelegítési modell tartalmainak megtanulása, ismételt gyakorlása: labda nélküli és 

labdás gyakorlatok az izmok, ízületek átmozgatására, labdahasználat variációi helyben és 

haladással, páros, mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda 

nélkül és labdával, az adott labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

 



 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek 

Rövid- és hosszúindulás, egy- és kétütemű megállás, megállás kapott labdával, változatos 

körülmények között, meghatározott helyen és időben is, csellel is. Bejátszás befutó társnak. 

Fektetett dobás labdavezetésből, illetve kapott labdával, ráfordulással. Közép-távoli dobás 

helyből. 

Taktikai elemek 

Emberfogás. Labdavezető játékos védése. Speciális feladatok megoldása (alap- és 

oldalvonal-bedobás, lepattanó labda elfogása). 

Létszámfölényes támadás elleni játék. Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás 

elleni játék félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. Ötletjátéktámadásban, játék 

emberfogással. 

 

Kézilabda 

Technikai elemekvégrehajtása fokozódó lendülettel, erőközléssel, magasabban és 

távolabbra, csökkenő hibaszázalékkal 

Gyorsfutások közben a társ futómozgásának követése, pontos passzolások, az eredményes 

lerohanás technikai megoldásai. A kapus mozgástechnikája bővülő mozgásformákkal, 

szélesebb térbeli pozíciófoglalással. 

Labdakezelési gyakorlatok 3-4-es csoportokban, egy-két kézzel. Test mögötti átadások. 

Átadások felugrásból cselezés után. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel. Kapura lövések 

bevetődéssel. 

Taktikai elemek gyakoribb együttműködéssel és eredményességgel 

Kitámadás, halászás, szerelés, melléállásos elzárás. Támadás-befejezések lerohanásból, 

rendezetlen védelem elleni játékból. Beállós játék. 

1:1 elleni gyakorlatok. 4:2 elleni védekezési rendszer. 

A test-test elleni játék a támadásban és a védelemben. Félpályás és egészpályás játék. 

Ötletjáték. 

 

Labdarúgás 

Technikai elemek gyakorlása a labdás koordináció továbbfejlesztésével 



 

A labdarúgás technikai készletének variálása, intenzív, nehezített körülmények közötti, 

nagyobb ismétlésszámban történő végrehajtással. 

Labdakezelések mozgás közben és irányváltoztatással, átadások változatos mértani 

alakzatokban, rövid és hosszú labdaátadások talajon. 

Levegőből érkező labda átvétele belsővel. Labdaátvétel testcsellel. 

Dekázás: haladással, irányváltoztatással, párokban, csoportosan. 

Cselezés: átadócsel, rúgócsel hátra húzással. 

Fejelések technikái levegőből, társnak és kapura. 

Taktikai elemek végrehajtása a variációk növelésével és a végrehajtási minőség emelésével 

Posztok betöltése: kapus, védő, középpályás, támadó. 

Rombuszban 4–6 játékos feladatmegoldásai mélységben, szélességben, folyamatos 

helycserékkel. 

A támadások súlypontjának változtatása rövid és hosszú átadásokkal. 

Ötletjáték. Játék 1 kapura 2 labdával. 

 

Röplabda 

Technikai elemekvégzése optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal, 

folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

Kosárérintés előre-hátra, alacsony és közepesen magasra elpattanó labdával. Fokozódó 

sebességgel érkező labdával alkarérintések váltakozó irányba és magasságra. Felső 

ütőérintés a 3 m-es vonalról. 

A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok. 

Esések és tompítások, gurulások, vetődések, a labdás játékos biztosítása. 

Taktikai gyakorlatok 

Helyezkedés támadásban. 

 2:2, 3:3 elleni játék meghatározott érintési módokkal, védelem nélkül és védelem ellen, 

védekező feladatok, biztosítás, változatos támadás befejezések (erő, ív, elhelyezés stb. 

szempontjából). 

 

Minden tanult sportjátékra vonatkoztatva: 



 

A játékszabályok alkalmazása, betartatása növekvő tudatossággal és önállósággal. 

Differenciált mennyiségű és minőségű játéklehetőség biztosítása. 

Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt egyszerűsített játékvezetéssel. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Taktikai, technikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során a szakkifejezések 

gyakoribb használata. 

Agressziómentes játékküzdelem. 

Az egyéni és társas hozzászólások, ötletek kulturált megfogalmazása, megvitatása és 

megvalósítása. 

A specifikus sportjáték-tudás elsajátításához szükséges motoros képességek és alapvető 

fejlesztési módszerek ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

ráfordulás, befutás, egyenes ütés, érintő játékos fedezése, 

eséstompítás, bevetődéses-bedőléses lövés, sportág-specifikus 

bemelegítés, problémaorientált taktikai megoldás, támadási stratégia, 

védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok  

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Rendezett, feladatokat megtartó, balesetmentes gyakorlás. Néhány 

kijelölt kiegészítő és/vagy rávezető elem önálló ismétlése. 

A torna-, RG-mozgáselemek, elemkapcsolatok rendezett bemutatása. 

A segítség elfogadása, beépítése az eredményes mozgástanulás 

érdekében. Egyes szakkifejezések érthető megfogalmazása a tanulást 

kísérő kommunikációban. A szermozgatás, gyakorlási rend formáinak 

elfogadása.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az iskolai torna jellegű feladatok, ritmusos-zenés mozgásformák során 

a reális énkép további alakítása. 

A gyakorlás során felelős segítségadás és annak elfogadása. 



 

Szabadabb és differenciáltabb önálló részvétel, az önálló gyakorlás 

motiválása a gimnasztika, torna, esztétikai sportok mozgásrendszerén 

belül. 

Az esztétikus mozgás, a feszes, rendezett testmozgás további javítása. 

A test térbeli, időbeli és dinamikai érzékelésének, valamint a 

koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának továbbfejlesztése. 

Alapvető ismeretek a torna jellegű versenysportágakról, a hazai 

élvonalról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok végzése 

Célszerű használat az óraszervezésben. Variációk a ritmusban, a tempóban történő 

változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül, ritmuskeltéssel és zenére is. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok gyakorlása 

8–16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, tudatosan pontos 

mozgatással, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal. 

A gyakorlatok variálása a mozgásütem változtatásával, a kiinduló helyzet és kartartás 

változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, medicinlabda – alkalmazásával. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlás 

Erőgyakorlatok, egyensúlygyakorlatok bonyolultságának növelése. Állandó jellegű erőnléti, 

felzárkóztató feladatok. Az esztétikus mozgások előadásmódja segítésére képességfejlesztő 

eljárások gyakorlása. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért egyéni 

szintű fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Torna – iskolai sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren. Célirányos előkészítő és 

rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító és mozgástanuló 

jelleggel. A 9. osztályban megjelölt mozgásanyag tanulása, gyakorlása egységesen és 

differenciáltan. 



 

Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, válltartás, 

spicc kidolgozása). 

Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése differenciáltan. Az 

egyéni optimum differenciált megjelenítése az elemkapcsolatokban, gyakorlatokban. 

Szertorna 

A helyi tanterv által meghatározott szeren vagy szereken történik: a 9. osztályban tanultak 

szerint, egységesen az alapformában, differenciáltan a variációkban és az elemek 

mennyiségében és nehézségi fokában, egyénre szabott segítségadással társak és/vagy tanár 

közreműködésével, önálló tervezéssel és gyakorlással. 

 

Szertorna – szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás fiúk számára 

Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az első és 

második ív növelése. 

Vetődések, kanyarlatok, guggoló átugrások, terpeszátugrások, lebegőtámasz. 

 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megtanulása. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a kulturált, kétirányú kommunikációra 

épülő hibajavítás beépítése a mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Ritmikus gimnasztika lányok számára 

Az esztétikus, szép és nőies mozgások előadásmódját segítő kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztő eljárások. 

A ritmusérzék fejlesztése. 

Fő mozgások alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása 

Testsúlyáthelyezések, járások, futások, szökdelések, ugrások (öt alapforma 

megkülönböztetése). 

Legalább egykéziszer tanulása-tanítása, helyi tantervben felcserélhető sorrendben 

Karikagyakorlatok gyakorlása 

Ugrások és fordulatok karikamozgatás közben, karikaforgatások és átadások egyik kézből a 

másikba test körül és köré, karikadobások és -elkapások, karikaáthajtások, karikapörgetések 

talajon és levegőben, karikakörzések függőleges és vízszintes síkban. 

Önálló bővítési lehetőség tanári irányítással. Összefüggő elemkapcsolatok zenére. 



 

 

Aerobik  

(a helyi tantervben szabályozottan és differenciált nehézséggel) 

Az 5–8. osztályban tanult alaplépések karmozgásokkal. 

2-4 ütemű alaplépések (low-impact): keresztlépés (grapevine), bokszlépés (boksz step), 

sarkonfordulás (pivot-turn), oldallendítés (sidekick), lábszárlendítés (flickkick), láblendítés 

(leg kick). 

Összetett kombinációik 4–8 ütemben, aszimmetrikus elemkapcsolatok. 

Rövid elemkapcsolatok ismétlése. Csoportos koreográfiák gyakorlása, a választott, 

minimálisan követelt elemek felhasználásával, bővítési lehetőséggel. Aerobik-bemutatók az 

osztályon belül. 

Egyéb torna jellegű mozgásformák (választható) 

A torna jellegű kondicionális és koordinációs képességek és készségek alkalmazása más – a 

helyi lehetőségek szerint a helyi tantervben rögzített – szereken, mozgásrendszerekben. 

Gúlatorna, falmászás, gumiasztal, sporttáncok, eszközös táncok stb.  

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata a 

segítségadásban és a hibajavítás értelmezésében. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az ezzel kapcsolatos félelmek, 

szorongások, frusztrációk megfogalmazásának képessége (önreflexió),átélése és tudatos 

felvállalása. 

A nemnek és a feladatnak megfelelő mozgás dinamikájának és esztétikájának ismerete. 

A saját és a társ testi épsége, teljesítménye iránti felelősségvállalás. 

A társak gyenge, esetleg sérült oldalának segítése, az erősségek elismerése, támogatása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szaknyelvi kifejezés, izomcsoport, fejlesztő hatás, tornaelem, 

versenyszer, csoportok helycseréje, szersorrend, gyakorlási helyszín, 

vezényszó, aerobik-elem, aszimmetrikus elemkapcsolat, szinkron, 

precizitás, elemkombináció, frusztráció, önreflexió, erősség, gyengeség. 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétika jellegű feladatok 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő- és állórajt technikája, a fokozó- és repülőfutás összehangolt 

kar- és lábmunkája. A hosszútávú futásnál kontrollált egyéni 

irambeosztás. A kitartó futás és az állóképesség fejlesztése közötti 

lényeges összefüggés kifejtése néhány szóval. 

Váltás alsó botátadással, váltózónában, közepes sebességgel. Az adott 

technika lényeges formai és dinamikai elemeit visszatükröző 

távolugrás guggoló és magasugrás átlépő technikával. 

Kislabdahajítás nekifutással, 5 lépéses technikával. 

Az atlétikai mozgások három fő csoportjának felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az ugrásoknál és a dobásoknál érvényesülő néhány alapvető 

összefüggés megértése. 

Állandó gyakorlási szokásrend az egyre differenciálódó mennyiségű 

és minőségű teljesítmények létrehozásában. 

Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak viszonyítása a saját 

teljesítményhez, ennek révén az önismeret fejlesztése. Az egyéni 

jellegű technika lehetőségével az egyéni teljesítmény túlszárnyalására 

ösztönzés. 

Az állóképesség és az erő fejlesztése élettani jelentőségének 

elfogadása, az állandó gyakorlás, a kemény edzésmunka 

szükségességének megértése. 

A legtipikusabb futó-, ugró- és dobószámok ismerete, néhány 

nemzetközileg is jónak mondható eredménnyel együtt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. Tartós és résztávos 

állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 



 

A sportági technika gyakorlása 

Futások 50-60 méteren. Térdelőrajt rögzített támasszal, szabályos végrehajtás. A váltózóna 

alkalmazása közepes sebességű váltásoknál. 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb kiterjedéssel, erővel és 

tudatosabban. 

A sportági technika gyakorlása 

Az ugrás előtti utolsó három lépés optimális ritmusának kialakítása. 

A guggoló távolugró technika gyakorlása aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái 

nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

Az átlépő technika végrehajtása optimális ritmussal, 5-7 lépéses köríven történő 

nekifutással, a felugrás és lendítés összehangolásával. 

Választhatóan, a helyi felszereltség függvényében, a flop-technika előkészítése, gyakorlása 

rávezető gyakorlatokkal és csökkentett lépésszámmal.  

 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

Állandó jellegű speciális erősítő gyakorlatok. 

A sportági technika gyakorlása 

Hajítás nekifutással, az ötlépéses dobóritmus optimalizálása. 

Oldalt felállásból történő lökés technikájának ismétlése. 

Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból, szökkenéssel, keresztlépéssel, súlygolyóval 

vagy medicinlabdával. 

Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. 

 

Játékok és versenyek 

Rajtversenyek, sprintversenyek. Távolugróverseny helyből és egyéni nekifutással. 

Magasugróverseny egyéni nekifutással. Kislabdahajító verseny lendületszerzéssel. Súlylökő 

versenyek. 



 

Atlétikai bemelegítési modellek gyakorlása a futások, ugrások, dobások végzése és a 

versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Rögzített rajthelyről sprintversenyek. A váltózónával kapcsolatos szabályok ismerete. 

Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

A nekifutás és elugrás ritmusa, dinamikája ismerete távol- és magasugrásnál. Az 

ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 

A dobások főbb versenyszabályainak ismerete. 

A kitartás megbecsülése. A teljesítményjavulás értékként kezelése. 

A legjobb magyar atlétákról néhány információ. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Maximális sebesség; súlypont, hatás-ellenhatás, belső ritmus, 

dinamizmus, kidobási szög, váltózóna, előváltás, utóváltás, egyenletes 

iram, iramjáték, a táv növelése, az intenzitás növelése, egyéni tempó, 

egyéni technika. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Mozgástapasztalat a helyben választott szabadidős 

mozgásrendszerekben. Néhány, tantervekben ritkán szereplő, 

szokatlan sportmozgás felismerése. 

Balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete. 

A természetben való sportolás előnyeinek és problémáinak 

felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

További alternatív sportági mozgástapasztalat legalább egy választott 

sportágban, a test feletti uralom az új mozgás esetén. 

A szervezet edzettségének, fittségének növelése a szabadtéren, 

különböző évszakokban és időjárási viszonyok közötti gyakorlással, 



 

mérkőzések játszásával. A rekreáció szükségességének 

megfogalmazása egyszerű szavakkal. 

A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, 

elköteleződés kialakítása az élményszerű, változatos és kevésbé kötött 

foglalkozások által.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy,az egyén által különösebb anyagi 

ráfordítás nélkül, élethossziglan űzhető sport ismereteinek, alternatíváinak bővítése. 

Előkészítés, felkészítés, képességfejlesztés 

Az élményszerű, természetben végzett előkészítő és rávezető gyakorlatokkal, a természeti 

erők felhasználásával a szervezet alkalmazkodóképességének, az edzettségnek, fittségnek a 

fejlesztése. A természetben végzett mozgásokhoz önálló bemelegítés, gyakorlás – laza tanári 

irányítással. 

A környezettudatos viselkedés alapelveinek megismerése. 

Közlekedésbiztonsági szabályok elsajátítása és betartása. 

Technika és taktika gyakorlása 

Az adott sportmozgás lehetőségekhez képest minél sokoldalúbb, balesetmentes elsajátítása, 

élményszerű gyakorlása. 

Lehetséges példák a helyi tantervhez: 

Korcsolyázás – önkéntesség pályakészítésben 

Gyakorlatok jégre lépés előtt: állások egy lábon, guggolások, törzshajlítások; járások, 

lépések előre, hátra, oldalra. 

Jéghez szoktatás: esés-felállás; gimnasztikai gyakorlatok palánkfogással, a palánk fogása 

nélkül; harántcsúszások előre, hátra. 

Egyenes korcsolyázás: alapállás; két lábon siklás előre, hátra; halacska két lábon, egy lábon; 

halacska váltott lábon; lökés egy lábon. 

A személyes biztonság, a baleset-megelőző magatartás, a segítségadás szem előtt tartása 

minden mozgásos tevékenységben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez szükséges 

mentális képességek fejlesztése. 



 

A sport általi társas együttléthez szükséges képességek kibontakoztatása közösségi 

tevékenységek során. 

A sportban átélt élmények, tapasztalatok rögzítése beszélgetések formájában, az értékek 

meghatározása az egészség megalapozásához. Mások tanításáról, motiválásáról 

tapasztalatszerzés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Segítségadás, motiválás-buzdítás, környezettudatosság, fittség, bátorság-

vakmerőség, közlekedésbiztonság, kültéri sportöltözet, téli edzés, nyári 

edzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Önvédelem és küzdősportok 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Az indulatok, agresszív magatartásformák feletti uralom. 

Eredményes önvédelem, szabadulás a fogásból. 

Néhány, a küzdelmekben is alkalmazott grundbirkózó és 

dzsúdótechnika. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, 

küzdelmekben magas fokú jártasság elérése. A grundbirkózás, dzsúdó 

küzdelmekben aktív részvétel. A küzdő típusú sportágak, játékok 

tudatos alkalmazása során az önuralom erősítésére, a társak tiszteletére 

és a szabályok elfogadására szoktatás. A fegyelmezett rituálék 

begyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú 

tanulókkal végeztetjük. A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele mellett 

történik. 

Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 9–11. osztályokban csökkenthető. 

Az óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra. 

 

Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez. 



 

Esések-zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül, társakkal vagy önállóan. 

 

Önvédelem 

Szabadulások nagy elemszámmal, jártasság szinten: egykezes, kétkezes lefogásból, mellső 

és hátsó egykezes és kétkezes átkarolásból. 

 

Grundbirkózás 

Fogások, kitolások, kihúzások, emelések, szabadulások gyakorlása. Újabb elemkapcsolatok 

megismerése, megoldása. 

A grundbirkózás szabályai szerinti küzdelmek. 

 

Dzsúdó 

A technikák differenciált alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő 

szabályismerettel, önfegyelemmel. 

Technikák: nagy külső horogdobás (osotogari), nagy csípődobás (ogoshi). Félvállas gurulás 

előre és hátra. Előre futásból történő végrehajtás társak, akadályok, zsámoly felett, karikán 

át. 

Nagy külső horogdobást követően rézsútos leszorítás, nagy csípődobást követően rézsútos 

leszorítás ismétlése. 

Állásküzdelem: fogáskeresés és fogásbontás gyakorlása. Küzdőmozgás elsajátítása és 

kialakítása. 

 

Az önvédelmi és küzdő jellegű feladatok egyéni képességekhez igazított fejlesztő eljárásai – 

természetes mozgásokkal küzdőfeladatok, küzdőjátékok. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az általános és küzdő jellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő 

mozgások ismerete. 

A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív megoldása, és az 

ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. A sportszerű és a másik embert 

tiszteletben tartó magatartás mellett állásfoglalás. 



 

Néhány elv és bölcselet a keleti mesterek tanításaiból. 

A sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sikerorientáció, kudarckerülés, konfliktus, kompromisszum, horogdobás, 

csípődobás, fogásbontás, keleti filozófia. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

12+2 óra 

Előzetes tudás 

Bemelegítés és levezetés hatása a sporttevékenységre. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek értelmezése. 

A fittségi paraméterek ismerete, mérésükben aktív részvétel. Az 

önfejlesztő célok megfogalmazása. 

A prevenció értelmezése. A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, 

savasodás). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

Az egészséges életvitellel kapcsolatos értékek elismerése. Egy szakma, 

munkatevékenység esetleges ártalmait megelőzni képes, 

egészségmegőrző szokásrendszer megerősítése. 

Az élethosszig tartó sportolás egyéni döntéseihez elengedhetetlen 

információk körének bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

A testtudatot alakító, koordináció- és fittségfejlesztő szabályjátékok és feladatjátékok 

kreatív, kooperatív, valamint versenyjelleggel. Játékok testtartásjavító feladatokkal. 

 



 

Edzés, terhelés 

A keringési rendszer terhelése egyre differenciáló terhelés mellett.  

Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. Részben önálló 

mozgásprogram-tervezés. 

Gyakorlás az edzettség fejlesztése, megőrzése érdekében – egyszerű edzéstervek szerint. 

Nemek közötti eltérések elfogadása az edzésaktivitásban. 

Erősségek kihasználása sportszerű keretek közt, gyengeségek fejlesztése. Egyéni fejlesztés – 

köredzéssel feladatok. 

Motoros tesztek – előírás szerint. 

 

Az egészséges test és lélek megóvása 

A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító 

idősoros adatrögzítés. 

A stresszoldás gyakorlatai. 

A szakmai ártalmak megelőzésére, a számítógépezés ellensúlyozására mozgásminták 

gyakorlása. 

A helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a társak 

kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Az erősítés és nyújtás ellenjavallt gyakorlatainak ismerete és az okozati összefüggés 

egyszerű magyarázata. A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló több 

gyakorlat bemutatása.  

A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 

A szenvedélybetegségek, függőségek megelőzésére a feszültségek sport általi oldásának 

megtapasztalása, kifejezése. 

A stressz- és feszültségoldás értelmezése. 

A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, az azzal kapcsolatos természetes 

kommunikáció mint a műveltségterületi kommunikáció része. 

Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, stresszoldás, 

önértékelés, gyenge oldal fejlesztése, testtudat, bemelegítési modell, 

ellenjavallt gyakorlat, ismétlésszám, intenzitás, pihenőidő. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

Sportjátékok 

Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló 

továbbfejlesztése megosztott tanári irányítással. Játék egyre bővülő 

versenyszabály-készlettel. 

A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek 

megfelelő megválasztása. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése, a fair és a csapatelkötelezett játék 

melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű 

társ bevonásában, megválasztásában. 

Torna jellegű feladatok 

A javító elemzések elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása. 

Esztétikus és harmonikus előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, edzésszituációk, 

versenyszabályok ismerete. 

Elemi tájékozottság a tanult mozgások versenysportja területén a magyar 

sportolók sikereiről. 

Atlétika jellegű feladatok 

Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslése, 

illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása. 

A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás 

gyakorlásában. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 

dobóteljesítmény. 

Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tisztes edzésmunka becsületének megszilárdulása. 

A transzferhatás felismerése, más mozgásformák teljesítményének 

javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására. 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 



 

Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú 

végrehajtása. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

Tapasztalat a sportolás során fellépő hatóerők, pl. időjárás hatásairól és a 

baleseti, sérülési, betegségi kockázatokról. 

Feladatok kooperatív megoldása alternatív sporteszközökkel, 

segítségadás, egymás tanítása. 

Önvédelem és küzdősportok 

Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok, 

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása. 

A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák 

feletti uralom és annak elvárása. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, 

fogásból. 

Egészségkultúra és prevenció 

Bemelegítés a sérülésmentes sporttevékenység érdekében. 

A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző 

deformitás kockázatának értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának 

ismerete és megfelelő alkalmazása. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete. 

A megelőzést szolgáló stressz- és feszültségoldó gyakorlatok tudatos 

alkalmazása. A fittségi mérésekkel kapcsolatosan önfejlesztő célok 

megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében. 

A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros 

szenvedélyek leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban. 

 

Tematikai egység/                                                                                                       Órakeret 

Fejlesztési cél                                                                                                                                                           

 

Balesetvédelmi oktatás és egyéb                                                                                   4 óra 

Netfit felmérés                                                                                                               5 óra 

 

 



 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Sportjátékok 

Órakeret 

20óra 

Előzetes tudás 

A játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás. 

Komplex szabályismeret. 

A játékfolyamat szóbeli elemzése. 

Fair és csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás. 

Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai tudás mennyiségi és 

minőségi növelése. 

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások fejlesztése, a csapatok 

eredményességéhez szükséges képességek, attitűdök erősítése. 

Megküzdés a feszültségekkel. 

Bármilyen képességű társ bevonása, megválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Általános feladatok 

Az önszervezés gyakorlása 

Tanári kontroll mellett önálló csapatalakítás, bemelegítés, gyakorlás és játékszervezés. 

Megbeszélések a gyakorlásokba építve, a támadás és védekezés megszervezésére, a 

csapatösszeállításra és az értékelésre vonatkozóan. Szituációk, feladatok, konfliktusok 

megoldása egyéni és/vagy társas döntéshozatallal, a sportszerűség, tolerancia és empátia 

szem előtt tartásával. 

A tevékenységekhez tartozó felszerelések, berendezések önálló használata, rendben tartása, 

megóvása. 

Lényeges játékszabályok készségszintű alkalmazása – játékvezetési gyakorlat 

A labdával vagy labda nélküli mozgások közben elkövethető, direkt vagy indirekt személyre 

irányuló szabálytalanságok elkerülését elősegítő gyakorlatok, megerősítések, 

megbeszélések. Az elkövetett vétség önálló jelzése, annak elvárása. A labdajáték-specifikus 

időhatárok betartásának gyakorlatai. Játékfolyamatok „belső” játékvezetéssel, 

megegyezéssel. 

A játékvezetés gyakorlása laza tanári vezetéssel, önállóan, a lényeges játékszabályok 

alkalmazásával, néhány játékvezetői nonverbális jel használatával is. 

Versenyhelyzetek  



 

A labdajátékok alap- és játékismereteinek alkalmazása mérkőzéseken. 

 

Kosárlabdázás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása  

A technikákat alkalmazó játékok párban, csoportban, a variációk önálló és kreatív 

felhasználásával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Az emberfogásos védekezés gyakorlása és önálló alkalmazása. 

Formációk begyakorlása két vagy több ember kapcsolatára, támadásban és védekezésben. A 

speciális feladatok megoldása, büntetődobás utáni támadás és védekezés. 

Játék minden emberhátrányos, emberelőnyös és azonos létszámú taktikai szituációban. 

Kézilabda 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

Változatos variációk megoldása már megtanult technikákkal kisebb taktikai egységekbe 

ágyazottan. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Gyors indítások gyakorlása, létszámbeli előnyből, illetve hátrányból való támadások. 

Játékszituációk ismétlése beállóval, lerohanás rendezetlen védelem ellen. Védekezés 

irányítása gyorsindítás esetén. Egy-két védekezési taktikai forma végrehajtása. 

Labdarúgás 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A tanult elemek összetett variációkban alkalmazott megoldásai csökkenő hibaszázalékkal, 

labdakezelési cselekvés biztonsággal, eredményes befejezésekkel. 

Taktikai továbbfejlesztés 

A szoros és követő emberfogás gyakorlása kisebb és nagyobb egységekben. Védelmi 

rendszerek ismerete és gyakorlása. 

Csapatrészeken belüli koordinált együttműködés, és csapatrészek összjátékának 

megvalósítása a kötött játékfolyamatok és ötletjáték során. 

Röplabda 

Technikai elemek tökéletesítése, alkalmazása 

A labdaérintés biztonságának, a labda tudatos és pontos helyezésének gyakorlása, a 

hibaszázalék csökkentése, az élvezhető, folyamatos játék elérése érdekében. 

A feladás technikájának alkalmazása alkar- és kosárérintéssel egyaránt.  



 

„Röptenisz”, szabadon választott vagy megkötött érintésfajtával. 

Taktikai továbbfejlesztés 

Ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés, sánc mögötti ütött vagy ejtett labdához való 

elhelyezkedés. A forgásszabály, az első és második sorra vonatkozó főbb megkötéseknek 

való megfelelés, a háló és a labda hibás érintése szabályai és a labdára, emberre vonatkozó 

területelhagyás értelmezése. 

 

Bonyolultabb – kooperatív, kreatív – testnevelési és sportjátékok. A sportjátékokra való 

előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő és inklúziót támogató 

játékok. 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A testnevelési és sportjátékok mozgásai, szabályrendszere egymásra épülésének megértése. 

A legfontosabb játékvezetői jelzések ismerete. 

A páros és társas kapcsolatokban konstruktív konfliktusmegoldás. 

Sportjáték-történeti ismeretek, érdekességek iránti érdeklődés, tájékozottság a témában. A 

sportjátékok kiemelkedő magyar bázisai, nemzetközi sikerei. 

Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek kulturált 

megfogalmazása és megvalósítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, 

támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék, 

sportág-specifikus bemelegítés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Torna jellegű feladatok 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

A javító elemzések elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének 

javítása. Általában rendezett előadásmód. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, 

edzésszituációk. 

Differenciált gyakorlatok közepes mozgásbiztonsággal. 

Részleges önállósággal gyakorlás. 



 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a zenéhez illeszkedés 

továbbfejlesztése a torna jellegű sorozatok során, a már ismert és új 

elem-és motívumkapcsolatokkal is. 

Az önállóság és kooperativitás növelése a mozgásrendszer 

működtetésének minden területén: bemelegítésben, 

képességfejlesztésben, gyakorlásban, versenyzésben, 

versenyrendezésben. 

Az erősségek és gyengeségek figyelembevétele, egyéni célirányos 

fejlesztések. 

A gyakorlás során az érthető és célirányos kommunikáció fejlesztése. 

A bemutatások jó tartással, biztos kiállással történő esztétikus, 

gördülékeny végrehajtásának elérése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Gimnasztika 

Rendgyakorlatok gyakorlása 

A korábbi évfolyamokon gyakoroltak alkalmazása az óraszervezés funkcióinak 

megfelelően. 

Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok végzése 

Anaerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. 

Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok végzése 

Az ízületi lazaság megtartása, fokozása gimnasztikai gyakorlatokkal. Stretching. 

Erőgyakorlatok a gyengeségek leküzdésére. 

Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az egyéni fejlődést követő 

rendszeres kontrollal. 

 

Torna, sporttorna 

Talajon és a helyi tanterv szerint választott egy szeren,a korábbi követelményeken 

nehézségben túlmutatva, és/vagy egy másik szer mozgásanyagának tanulása, gyakorlása. 

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, ismétlések során. 

Szertorna-gyakorlatok 

A 9–10. osztályban gyakoroltak ismétlése, gyakoroltatás során egységesen az alapformában 

és differenciáltan a variációkban, az elemek mennyiségének és nehézségi fokának 

továbbfejlesztése differenciáltan, egyénre szabottan történik. 

Bemelegítés a torna gyakorlásához, együttes bemelegítési modellel, majd önálló 

mozgássorral. 

Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése önállóan. 

A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a tudatos hibajavítás beépítése a 

mindennapi gyakorlási szokásokba. 

Ritmikus gimnasztika – RG 

Az esztétikus, szép és nőies mozgásokat, alakformálást, minőségi interpretálást segítő 

kondicionális és koordinációs képességfejlesztő eljárások megismerése, gyakorlása. 

Szabadgyakorlatok gyakorlása 

A 9–10. osztályban gyakorolt, előkészítő tartásos és mozgásos elemek és fő mozgások 

alapformái ismétlése, és új, összetett formák gyakorlása. 

A kéziszerekre vonatkozóan lásd a 9–10. osztály tematikai egységét. 

Kötélgyakorlatok gyakorlása 

Lengetések: oldalt lengetés; elöl lengetés; fent lengetés; „fűnyíró”; 8-as figura. 

Kötéláthajtások: egy, illetve páros lábon szökdeléssel, előre és hátra kötélhajtással 

állóhelyben és haladással; futás mindkét láb alatt történő áthajtással; helyben futás a 

dzsoggoláshoz hasonló lábmunkával. 

Nyolc-tíz elemből álló elemkapcsolat begyakorlása zenével – a zene ritmusának, 

dinamikájának megfelelve. 

 

Aerobik 

Helyi tantervben szabályozottan választható a 11. osztályban. 

A gyakorlatanyag az 5–10. osztályban tanultakra épül. 



 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Változtatási hajlandóság az egyéni hibás rutinokban. 

A nemnek megfelelő mozgás dinamikájának és/vagy harmonikus esztétikájának átélése és 

tudatos felvállalása. 

A divat és a média testkultúrára ható kedvező és kedvezőtlen tényezőinek szétválasztása 

(értékfelismerés, önértékelés). 

A zenei és az esztétikai kivitelezésre vonatkozó ismeretek. 

A tornasport sporttörténeti érdekességei („lovas nemzet vagyunk”). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Aktív és passzív nyújtás, dinamikus egyensúly, társas talajtorna, divatos 

mozgásrendszer. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atlétikai jellegű feladatok 

Órakeret 

10óra 

Előzetes tudás 

Térdelő-, álló- és repülőrajt. 

Iramszakasz, egyéni irambeosztás. 

Közepes hibaszázalék váltózónában botátadás tekintetében. 

Egyéni nekifutások kialakítása, kimérése. 

A tanuló saját eredményeihez mérten javuló futó-, ugró-, 

dobóteljesítmény. 

Több atlétikai versenyszám felsorolása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Differenciáló feladatok elfogadása, végzése. 

Motiváló eljárások az egyéni eredmény, edzésteljesítmény javítására. 

A mérhető teljesítményeken alapuló objektív ellenőrzés előnyeinek 

megtapasztalása, megértése. 

A folyamatos és visszatérő gyakorlás szerepének, jelentőségének, 

hatásának tudatosítása. 

 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Futások 

Rövidtáv 

Eredményorientált együttműködés váltófutásban. Váltók alakítása, versengések. 

Középtáv, folyamatos futás 

Jártasság az adott távhoz szükséges versenytempó és irambeosztás megválasztásában. 

Állóképesség-fejlesztő módszerek rendszeres alkalmazása és teljesítményének nyomon 

követése. A pulzusszám folyamatos ellenőrzése melletti edzés. 

 

Ugrások 

Választás a magasugró technikák közül. 57 lépéses egyénileg kialakított nekifutással, a 

testi adottságok alapján differenciált elvárások szerinti versenyszerű végrehajtás. 

 

Dobások 

Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

Célba és távolságra dobások hajító, lökő és vető mozdulattal. 

A különböző dobásformákkal a törzsizom sokoldalú erősítése. 

 

ISMERETEK–SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerűségeinek 

ismerete. 

A savasodás jellegzetes hatásai és annak teljesítőképességre gyakorolt hatásának ismerete. 

Az iram és tempó megválasztása szempontjainak ismerete. 

A nekifutás módosítása szükségszerűségének ismerete. 

Információk a mozgatórendszer megterhelését, károsodását okozó edzésekről. 

Az olimpiákon szereplő atlétikai versenyszámok ismerete. Egy-egy magyar olimpiai futó-, 

ugró- és dobóeredmény ismerete. 



 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyéni edzés, objektív mérés, savasodás, fájdalomtűrés, diszkoszvetés, 

kalapácsvetés, olimpiai eszme, olimpikon, olimpiász.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

Órakeret 

18óra 

Előzetes tudás 

Az új sportági technikák elfogadható, cselekvésbiztonságú 

végrehajtása.  

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban. 

A baleseti kockázatok mérlegelése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rekreációval gazdagított életvitelhez szükséges sportági, 

egészségtani ismeretek megőrzése. 

Az önállóan kezdeményezett társas vagy csoportos sportolás 

szervezési és lebonyolítási ismeretei. 

A felnőtt kor sportos életviteléhez újabb mozgásformák, sportágak 

megismerése, családi és csoportos öntevékeny sportoláshoz szükséges 

mozgásműveltségbeli ismeretek megszerzése. 

Sportolás egyszerű eszközökkel, ismert tárgyi környezetben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább egy választott sportági mozgásrendszer 

mozgásainak tanítása-tanulása a helyi tantervben szabályozottan.  

A szabadtéri és élethossziglan űzhető mozgásformák (úszás, túrázás) hangsúlyának 

megerősítése. Edzés az adottságok kihasználásával, pl. tó körüli futás, rönkhordás, favágás 

stb. 

Újszerű mozgásfeladatok egyéb kihívásainak való megfelelés, pl. a közlekedésbiztonság és a 

kerékpározás kultúráját szem előtt tartva. 

Sportolás közben a zöldfelület és az épületek megóvása, a fenntarthatóság szem előtt tartása, 

az energia, a vízhasználat, a dohányzás elleni küzdelem és a hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás területén. 



 

A családi, baráti, munkahelyi csoportos és öntevékeny sportolásra való felkészítés, az 

önszerveződéshez szükséges ismeretek, jártasságok megszerzése.  

Egyszerű (akár saját készítésű) eszközökkel szerény térigényű mozgásformák elsajátítása 

(ugrókötelezés, asztalitenisz, lengőteke, bocsa, tollaslabda, minitrambulin, falmászás stb.). 

Példa a helyi tantervben történő kidolgozáshoz:  

Tájfutás 

A térkép. A térképi ábrázolás. Útvonaltervezés a várostérképen. 

Túra a városban – csoportokban. Túra jelzett turistautakon. A térkép követése tanári 

irányítással. 

Az iránytű és a tájoló. A tájolás. Távolságmérések a térképen. Távolságmérési gyakorlatok. 

Városi túra tervezése és önálló feladat megoldása. Turista- és tájfutótérképek jelrendszere. 

Túra tervezése: menetrend, távolságmérések, menetidő-megállapítás stb.  

Tájékozódás a terepen (gyakorlatok az iskola környékén) Terepgyakorlatok – vezetővonal-

követés gyakorlása tájfutó térképpel közösen, majd kisebb csoportokban, futással.  

 

Asztalitenisz (folyosón és szabadban felállított asztalon is gyakorolható) 

Technikai elemek: alapállás; ütőtartás; lábmunka; tenyeres hosszú adogatás; tenyeres 

kontraütés; fonák hosszú adogatás; fonák kontraütés; fonák droppütés; tenyeres droppütés; 

fonák nyesett adogatás; tenyeres nyesett adogatás; alapszervák. 

 

ISMERETEK – SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Szabályismeret és baleset-megelőzési információk a helyi tantervben kidolgozott alternatív 

sport területén. 

A helyes öltözködés és folyadékfogyasztás a szabadtéren és teremben végzett sportolás 

során. Védelem a kullancsok ellen. 

A környezettudatos magatartás ismérvei, a testmozgások során az egyénnek önmagával, 

társaival és a természettel való harmonikus kapcsolata. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rekreáció, edzettség, fittség, jó közérzet, kullancscsípés, fertőzés, 

teljesítőképesség, újrahasznosítás, példamutatás; környezettudatos 

természet- és építettkörnyezet-használat. 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Önvédelem és küzdősportok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Szabálykövetés az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban. 

A biztonsági követelmények betartása. 

Több támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete. 

Eredményes és magabiztos önvédelem, szabadulás a szorításból, 

fogásból, fojtásból. 

Az indulatok, agresszív magatartásformák elutasítása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az önbizalom, önfegyelem 

fejlesztése, a félelem leküzdése és a sportszerűség (fair play) 

szemléletének kiteljesítése. Küzdő típusú játékok tudatos alkalmazása a 

személyiségfejlesztésben, különös tekintettel az önuralomra, az 

önvédelemre, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására. A 

közösségben előforduló veszélyhelyzetek felismerése és kezelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

A küzdéseket előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok. 

 

Önvédelem – női önvédelem. 

A közelharc alapelveinek alkalmazása a gyakorlatban. 

A már ismert technikai gyakorlatok gyakorlása nagy elemszámú ismétléssel, automatizáció. 

 

Lányok esetében a grundbirkózás és a dzsúdó tartalom a 11. osztályban csökkenthető. Az 

óraszám 30%-a átcsoportosítható torna jellegű, ritmusos és zenés mozgásokra, prevencióra, 

alternatív mozgásokra. 

 

Grundbirkózás cselekvésbiztos gyakorlása: 



 

 

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 azt kibillentő gyakorlatok. 

Támadáselhárítási módszerek. 

Tanult dobásokkal történő állásküzdelem. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

Saját maga megvédésének ismerete, a közelharc alapelveinek ismerete. 

Az érzelem- és feszültségszabályozás, az agresszió leküzdése a küzdőjellegű 

sporttevékenységek révén. 

A sportszerű küzdések elismerése. 

A megegyezésre készenlét, a szabályok időleges, társ által megerősített felfüggesztésének, 

módosításának érthető és elfogadható kommunikációja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Közelharc, viszonylagos erőkifejtés, fokozatosan növekvő erőkifejtés, 

sérülésmentes küzdelem, agresszió, önuralom, sportszerű harc. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Egészségkultúra és prevenció 

Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

Bemelegítési modell használata. 

A helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző deformitás 

kockázatának megfogalmazása. 

Néhány tartásjavító gyakorlat ismerete.  

A stressz- és feszültségoldó gyakorlatokban aktív és kulturált 

részvétel.  



 

 

A fittségi paraméterek ismerete. 

A testmozgás szerepének ismerete a káros szenvedélyek elleni 

küzdelemben, az életszerepekre történő felkészülésben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egészséges életvitel megvalósításához tartozó tudás megalapozottá 

tétele. 

Az életkornak és testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs 

mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez szükséges 

kompetenciák továbbfejlesztése. A stressz kezelése. Növekvő jártasság 

a mérések és az adatokra épülő önfejlesztés terén. 

A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek 

védelme legfontosabb szempontjainak ismerete. 

Az edzésre, munkára kész fizikai és mentális állapot értékként 

kezelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

MOZGÁSMŰVELTSÉG 

Bemelegítés 

Általános és sportág-specifikus bemelegítő mozgásanyag megvalósítása. 

A labdajátékhoz, tornához, futáshoz, ugráshoz, dobáshoz, küzdéshez kapcsolódó 

bemelegítések általános és speciális jellemzőinek, mozgásainak elkülönítése szóban és 

gyakorlatban egyaránt. 

 

Edzés, terhelés 

A megfelelő hatékonyságú edzés ismétlése: jól szervezettség, a felesleges állásidők 

kiküszöbölése, szükséges mozgásterjedelem (idő, ismétlésszám), szükséges intenzitás 

(sebesség, gyakorlatsűrűség, megfelelő ellenállás), terhelés-pihenés egyensúlya. 

Főbb témák: 

A képességfejlesztés tervezése és megvalósítása a gyakorlatban egyénileg, párban, 

csoportban, eszközök nélkül és különböző eszközök segítségével. 

Önálló mozgásprogram-tervezés, a tervek bemutatása, próbája. 

A képességfejlesztő eljárások bemutatása: intervallumos, ismétléses, tartós és ellenőrző 

módszerekkel edzésfolyamatok végzése. 



 

 

Konkrét sportági tevékenységre és mozgásanyagra fejlesztett kondicionális és koordinációs 

képességfejlesztés köredzéssel. 

Motoros tesztek lebonyolítása – előírás szerint. 

Az egészséges test és lélek megóvása. 

A szakmaspecifikus és egyéb ártalmak elleni védekezésre való felkészítés. A 

biomechanikailag helyes testtartás és az egészséges lábboltozat kialakításának 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- és feszültségoldás gyakorlatai. 

Az élet stresszhelyzeteivel való megküzdésre történő felkészülés. 

A test-lelki harmónia fejlesztésének egyéb, alternatív megközelítése (pl. jóga) a helyi 

lehetőségek és programok szerint, választhatóan. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

A sportágak gyakorlásához megfelelően illeszkedő bemelegítő eljárások ismerete. 

A terhelésfokozás paramétereinek ismerete. A terhelésen, méréseken, önkontrollon alapuló 

teljesítményfejlesztés ismérvei. 

Az edzéshatáshoz szükséges ingerek nagysága és gyakorisága, a pihenőidő jelentősége. 

Az alvás és ébrenlét megfelelő arányai, a sport szerepe az egészséges, nyugodt alvásban. 

Helyes táplálkozás a sportolás során és általában. 

A sérült gerinc esetén az elsősegély ellátása és/vagy a sérülttel való helyes bánásmód 

ismerete. 

A stresszes állapot elleni tudatos védekezés ismerete. 

Öröm a másik ember teljesítménye miatt, pozitív megerősítés. 

Felelősségvállalás a társak egészséges életmódja iránt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sportágspecifikus bemelegítés, terhelés-pihenés egyensúlya, 

ingernagyság, ingergyakoriság, gerinckímélet. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

Sportjátékok 



 

 

évfolyamos 

ciklus végén 

A helyi tanterv szerint tanított két labdajátékra vonatkozóan: 

Önállóság és önszervezés a bemelegítésben, a gyakorlásban, az edzésben 

és a játékban. 

Az adott labdajáték főbb versenykörülményeinek ismerete. 

Ötletjáték és két-három tudatosan alkalmazott támadási formáció, 

együttműködés a védekezés szervezésében. 

A csapat taktikai tervének, teljesítményének érthető és (ön)elemző 

megfogalmazása. 

Más személy más szintű játéktudásának elfogadása. 

A közösségi egyezségek és szabályok betartása. 

Torna jellegű feladatok 

Összefüggő gimnasztikai elemkapcsolatok gyakorlása, rendezett 

testtartással történő bemutatása. 

A tornasporthoz kapcsolódó testi képességek fejlesztése lehetőségeinek 

ismerete. 

Az adott helyzethez és lehetőségekhez mérten segítségnyújtás, és a társak 

bevonásának szándéka. 

A társak iránti felelősség megértése és elfogadása, a felelőtlenség súlyos 

következményeinek ismerete és a helyes következtetések levonása. 

Hibajavítás és annak érthető kommunikációja. 

Az izmok és ízületek mozgáshatárát bővítő aktív és passzív eljárások 

ismerete. 

Atlétika jellegű feladatok 

A futások, ugrások és dobások mozgástapasztalatainak felhasználása más 

mozgásrendszerekben. 

Az erő, a gyorsaság és különösen az állóképesség fejlesztésével 

kapcsolatos tudás összefoglalása. 

Az alapvető atlétikai versenyszabályok ismerete. 

Bemelegítés az atlétikai mozgásokhoz illeszkedően. 

Olimpiatörténeti ismeretek, ismeretek a magyar atléták sikereiről. 



 

 

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek 

A helyi tantervben kiválasztott sportmozgások végzése elfogadható 

cselekvésbiztonsággal. 

Uralom a test felett a sebesség, gyorsulás, tempóváltás, gurulás, csúszás, 

gördülés esetén. 

Feladatok önálló megoldása alternatív sporteszközökkel. 

Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi 

alapfogalmak ismerete. 

Az ismeretek alkalmazása az új sporttevékenységek során. 

Önvédelem és küzdősportok 

A szabályok és rituálék betartása. 

Önfegyelem, az indulatok, a durvaságok és az agresszivitás kezelése. 

Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete az 

önvédelemben, az álló- és a földharcban. 

Szükség esetén tanács, információ, támogatás, segítség kérésére 

alkalmas, érthető kommunikáció. 

Egészségkultúra és prevenció 

A bemelegítés szükségessége, megvalósítása élettani tényezőinek 

ismerete. 

Méréseken is alapuló edzésmódszerek ismerete, amelyekkel 

megteremthető, fenntartható az egészség, a munkavégzéshez szükséges 

fizikai és mentális állapot, a tipikus életszerepek ellátása.  

Tudatos védekezés a stresszes állapot ellen.  

A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok 

ismerete. A gerinckímélet alkalmazása a sportmozgásokban, kerti és 

házimunkákban, az esetleges sérüléses szituációk megfelelő kezelése. 

Az önkéntesség értéke, jelentősége, formáinak ismerete. 

Sporttörténeti és versenysportbeli elemi tájékozottság a hazai és 

nemzetközi élmezőnyről. 

 

 

 

Tematikai egység/                                                                                                       Órakeret 

Fejlesztési cél                                                                                                                                                           



 

 

 

Balesetvédelmi oktatás és egyéb                                                                                   4 óra 

Netfit felmérés                                                                                                               5 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A testnevelés tantárgy értékelésének formái, szempontjai 

 

 

 

 

 

Folyamatos ellenőrzés 

Minden oktatási folyamat velejárója a tanulás közbeni folyamatos ellenőrzés, ami 

szinte egyet jelent a gyakorlás közben előforduló hibák javításával. A 

mozgáskészségek kialakulásának alapja az idegkapcsolatok megteremetése, az 

izomtevékenység koordináltsága. Cél a helyes, pontosan kialakított 

reflexkapcsolatok, a dinamikus sztereotípiák kiépítése, megerősítése és a 

helytelenek kioltása. A rosszul megtanult, helytelen mozgások kijavítása lényegesen 

nehezebb feladat, mint egy új reflexkapcsolat kiépítése. Ezek után természetes, hogy 

a tanulás, gyakorlás közbeni hibajavításnak kiemelt helye van az oktatásban – a 

tanulás folyamatában. 



 

 

 

 

 

 

Időszakos ellenőrzés 

A tantervi követelmények, a lényegesebb mozgásanyag ellenőrzésére, felmérésére 
az időszakos ellenőrzés keretében van lehetőségünk. A tanulókat saját adottságaik 
és önmagukhoz mért fejlődésük alapján – fejlesztő módon kell ellenőrizni, 
értékelni, hogy ez újabb tevékenységre késztesse őket. A testnevelés órákon, 
foglalkozásokon szükség van teljesítménymérésre, - értékelésre, de a merev, 
kizárólag a métert, centimétert, találatok számát, stopperórát, pontszámot stb. 
figyelembe vevő számonkérés nem lehet az ellenőrzés, értékelés alapja. 

Az ellenőrzési feladatok kijelölésével és számonkérésével a legfőbb törekvésünk az, 
hogy a tanulók aktivitását növeljük. A motiválás érdekében felhasználhatók az 
egymás közötti versenyzések. Az ellenőrzés kötelességteljesítésre serkent, a kitűzött 
célok következetes megvalósítására motivál nemcsak az iskolában, hanem az élet 
minden területén. Az általános iskola alsó tagozatában elsődlegesen a folyamatos, 
felső tagozatban pedig mind a két ellenőrzési forma szükséges.  

 

 

 

Értékelés 

Az ellenőrzés és az értékelés fogalma nem azonos, bár sokszor azonosítják a kettőt. 
Az ellenőrzés biztosítja az értékelés számára a „tényeket”, míg az értékelés az 
ellenőrzés adatait rendszerezi, összegzi, viszonyítja. Az értékelés a tanuló 
teljesítményére irányul, célja a személyiségfejlesztés. 

 Helyzetfeltáró vagy diagnosztikai értékelés: 
o tájékozódás a tanulás adott szakaszának megkezdése előtt; 
o az előzetes tudás és motoros képességek felmérése; 
o a problémák, hiányosságok feltárása. 
o Formáló-segítő értékelés: 
o a tanulási folyamat állandó kísérője; 
o a tanulás segítője pozitív és negatív megerősítések révén; 
o általában a tudáselemek feltárása irányul. 

 Szummatív vagy összegző értékelés: 
o lezár egy hosszabb-rövidebb folyamatot; 



 

 

o globális képet alakítunk ki; 
o a tanulói teljesítmény összevetését jelenti a követelményekkel; 
o fontos az értékelés szempontjainak, az elvárásoknak tisztázása, a 

következetes számonkérés; 
o történhet érdemjeggyel (osztályozás) és /vagy szövegesen; 
o az értékelés legyen tárgyszerű, terjedjen ki a teljesítményen kívül a 

szorgalomra, hozzáállásra, kitartásra, aktivitásra. 
 Kritériumra irányuló értékelés: 

o mit tudnak „visszaadni” abból, amit tanítottunk nekik? 
 Normára irányuló értékelés: 

o mit tudnak más tanulókhoz viszonyítva? 
o Az értékelés szerepe a személyiségfejlesztésben: 

 a személyiség minden dimenziójában változást idéz elő; 
 segíti a helyes értékítéletek kialakítását. 

 A reális és ösztönző értékelésnek való maximális megfeleléssel 
törekedhetünk arra, hogy a kibontakozó személyiségű gyermekek számára 
egy olyan belső értékrendet alakítsunk ki, amely nemcsak egész életre 
szólóan befolyásolja a munkához való viszonyukat, hanem önmaguk 
megismeréséhez, megítéléséhez is pozitívan hat (önértékelés). 

 Az értékelés folyamatát kollektív megnyilvánulásként is értelmezhetjük: a 
tanulók egymás teljesítményét is értékelhetik szavakkal, esetleg 
érdemjegyekre tett javaslatokkal. Mindez azért fontos, mert az értékelés róluk 
szól, ezáltal a közösségben elfoglalt helyükről, önmaguk megítéléséről is 
fontos visszajelzéseket kaphatnak.  

Osztályozás 

Az iskolai élethez elválaszthatatlanul hozzátartozik a tanulók tudásának mérése, az 
osztályozás. Nincs olyan diák, aki ne szorongott volna, ha tudta, hogy számonkérés 
vár rá az iskolában. Tapasztalatunk szerint a tanulóknak az okozza a legnagyobb 
problémát, ha értékelésük rapszodikus, következetlen, s nem azt és úgy kérik 
számon tőlük, ahogyan azt megtanították. A hibás minősítés alapvetően befolyásolja 
a diákok tanuláshoz való viszonyát, az egész iskola légkörét. 

A tanulók értékelése történhet számokkal (mennyiségi), érdemjegyekkel, 
osztályzatokkal. A tanulók teljesítményét az egyes tantárgyakból a tantervi 
követelményeknek megfelelően tanítási órákon tanév közben érdemjeggyel kell 
értékelni, félévkor és tanév végén osztályzattal minősíteni.(Czédliné Bárkányi Éva, 
2011.) 

Az osztályzatokkal szemben támasztható követelmények: 

  
o Alapvető elvárásunk az osztályzatokkal szemben, különbségeik jól 

tükrözzék a tudásban meglevő különbségeket, ezért a jegyeknek meg 
kell felelnie a alábbi követelményeknek: 



 

 

 Tárgyszerűek (objektivitás) legyenek, ne függjenek az értékelő 
(tanár) személyétől. 

 Megbízhatónak (reliabilitás) kell lennie, ugyanarra a tudásra 
mindig ugyanazt az osztályzatot kell kapnia a tanulónak. 

 Az érvényesnek (validitás) kell lennie, azt a tudást minősíti, 
amelynek jellemzésérére az osztályzatot használni akarjuk. 

 A testnevelésben a gyermekek teljesítményét elsősorban 
önmagukhoz mérjük, a fejlődésüket figyelembe véve. 

Az osztályozás funkciói: 

  
o tanulók motiválása; 
o tanulási folyamat irányítása; 
o visszajelzés az oktatás résztvevői számára; 
o a tanulók tudásának minősítése; 
o a tanulók szelekciója; 
o teljesítmények dokumentálása. 

 A tanuló helytelen viselkedése miatt elégtelen érdemjegyet ne adjunk! Az 
értékelés nem lehet megtorló, fegyelmező jellegű! Hirtelen felindulásból ne 
értékeljünk! 

 A felszerelés hiányosságai miatt ― többszöri figyelmeztetés után ― alsóban a 
szorgalomból kerül be az elégtelen, míg felsőben szaktanári figyelmeztetés 
kap a tanuló. 

 A számonkérés idejét, anyagát előre meg kell határozni, hogy a tanuló fel 
tudjon készülni. Az értékelés kritériumait is ismertetni kell, és feltétlenül 
biztosítsunk javítási alkalmat, lehetőséget.(Czédliné Bárkányi Éva, 2011.) 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése 

 A fizikai mérés jogszabályi háttere 

Az új Nemzeti köznevelési törvény szerint: Az oktatásért felelős miniszter az 
országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási 
intézményekben folyó pedagógiai tevékenység méréséről, értékeléséről, a tanulók 
fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. 

  

 20/2012 (VIII.31) EMMI Rendelet értelmében a tanulók fizikai állapotának 
és edzettségének vizsgálata 

81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és 
mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a 
nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a 



 

 

tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat 
lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő 
időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az 
iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot 
végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként 
rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen 
elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges 
intézkedéseket. Az iskolai tanév helyi rendjében kell rögzíteni a tanulók fizikai 
állapotát felmérő vizsgálat időpontját. 

 

9. Matematika tantárgy Technikum 
 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei 

 

Matematikai készségek tanítása 9-12. évfolyamon a középszintű érettségi vizsgára való 

felkészítéssel. 

A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb 

feladatunk a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése.  

A 9. évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok 

során megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb 

formában épül fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások). 

Tanításunk során a matematikának ezen megközelítését hangsúlyozottan szem előtt tarjuk. 

 

A tantárgy órakerete:  

 

Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret 
Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi tervezésű 

órakeret 

9. 5 180 112 68 

10. 4 144 92 52 

11. 4 144 104 40 

12. 5 155 82 73 

13. 0 0 0 0 



 

 

 

 

2. Tantárgyi bevezető 

 

A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb 

feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. 

évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során 

megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában 

épül fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).  

Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és 

tanításhoz képest a 9–12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika 

deduktív jellege. Az új fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív 

módon, szemléltetéssel, felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz 

kapcsolva kell bevezetni. 

Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új 

fogalmak bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános 

összefüggések is felfedeztethetők a tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók 

szintetizáló és modellalkotó képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része 

bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban 

elengedhetetlen része a matematika tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható 

meg a matematika logikus és következetes felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az 

összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek feladatok, problémák megoldása 

során történő tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a meglévő ismeretek 

mobilizálásának képességét, valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak 

adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen a tanuló meg tudja állapítani 

adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, megállapításai, állításai mellett logikusan 

tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló 

mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő 

készségek és képességek rendszere. A matematikai játékok, logikai feladványok fejlesztik a 

stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a gondolkodás rugalmasságát. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ismert számok köre az irracionális számokkal bővül, 

valamint új műveletek bevezetésére és már ismert műveletek alaphalmazának bővítésére kerül 

sor a permanenciaelv alapján. Ezen folyamat során a tanuló egyre inkább képes lesz rá, hogy 

változatos matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

A matematika a maga hagyományos és modern eszközeivel segítséget ad a 

természettudományok, az informatika, a technika és a humán tanulási területek 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák, a természeti és a gazdasági 

folyamatok értelmezéséhez és kezeléséhez. Ehhez – több más fogalom mellett – szükséges a 

függvény fogalmának változatos (nemcsak számhalmazokon értelmezett) példák mentén 

történő kiterjesztése. 



 

 

A tanuló a matematika szaknyelvét érti és tudatosan használja. Életkorának megfelelő 

matematikai, matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, 

mind szóban képes gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. 

A tanuló különböző forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) 

használhat az órákon és a számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek 

felidézésére. 

A tanuló társaival közösen tervez és hajt végre kooperatív tevékenységeket, projekteket. A 

közös munkában érvel, képes a vitára, az érvei ütköztetésére. Mérlegeli és kontrollálja mind a 

társai, mind a saját véleményét. 

Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós 

szintjének megfelelő differenciálásnak. Ez a differenciálás jelentheti a Nat-ban leírt 

tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 

A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést 

segítő szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő 

számítógépes programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami 

lehetővé teszi azon kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a 

mai gyorsan változó világban való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló 

problémák megoldását. 

 

3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztása 

 

 

9. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám 

Témakör 

teljes 

időkerete 

Halmazok 10 5 15 

Matematikai logika 3 2 5 

Kombinatorika, gráfok 4 3 7 

Számhalmazok, műveletek 8 0 8 

Hatvány, gyök 7 5 12 



 

 

Betűs kifejezések alkalmazása 

egyenletmegoldás, 

függvényábrázolás során 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

20 

Arányosság, százalékszámítás 12 0 12 

Elsőfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 

 

 

18 

 

 

10 

 

 

28 

Másodfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

- - 
- 

A függvény fogalma, 

függvénytulajdonságok 

 

10 

 

10 

 

20 

Geometriai alapismeretek 8 10 18 

Háromszögek 3 2 5 

Négyszögek, sokszögek 3 2 5 

A kör és részei 3 2 5 

Transzformációk, szerkesztések 10 5 15 

Leíró statisztika 3 2 5 

Valószínűség-számítás - - - 

Összes óraszám 112 68 180 

 

 

 10. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Témakör 

teljes 

időkerete 



 

 

Halmazok - - - 

Matematikai logika 7 3 10 

Kombinatorika, gráfok 8 2 10 

Számhalmazok, műveletek - - - 

Hatvány, gyök 7 10 17 

Betűs kifejezések alkalmazása 

egyenletmegoldás, függvényábrázolás 

során 

- - 

- 

Arányosság, százalékszámítás - - - 

Elsőfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

- - 
- 

Másodfokú egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

 

12 

 

10 

 

22 

A függvény fogalma, 

függvénytulajdonságok 

 

6 

 

4 

 

10 

Geometriai alapismeretek - - - 

Háromszögek 13 7 20 

Négyszögek, sokszögek 7 3 10 

A kör és részei 7 2 9 

Transzformációk, szerkesztések 10 2 12 

Leíró statisztika 7 3 10 

Valószínűség-számítás 8 6 14 

Összes óraszám 92 52 144 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Témakör 

teljes 

időkerete 

Halmazok, matematikai logika - - - 

Kombinatorika, gráfok 10 2 12 

Számelméleti ismeretek, 

számhalmazok épülése 

14 0 
14 

Hatvány, gyök, exponenciális 

függvény, logaritmus 

12 10 
22 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 12 8 20 

Sorozatok - - - 

Trigonometria 14 10 24 

Térgeometria - - - 

Koordinátageometria 14 10 24 

Leíró statisztika 12 0 12 

Valószínűség-számítás 16 0 16 

Rendszerező összefoglalás - - - 

Összes óraszám 104   40 144 

 



 

 

 

12. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Témakör 

teljes 

időkerete 

Halmazok, matematikai logika 6 8 14 

Kombinatorika, gráfok - - - 

Számelméleti ismeretek, 

számhalmazok épülése 

- - 
- 

Hatvány, gyök, exponenciális 

függvény, logaritmus 

- - 
- 

Exponenciális folyamatok vizsgálata - - - 

Sorozatok 18 12 30 

Trigonometria - - - 

Térgeometria 20 20 40 

Koordinátageometria - - - 

Leíró statisztika - - - 

Valószínűség-számítás - - - 

Rendszerező összefoglalás 38 33 71 

Összes óraszám 82 73 155 

 

 

4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként 

 

9. évfolyam 

 



 

 

Témakör neve Halmazok 

Órakeret  

  

(10 + 5 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti 

kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Halmaz közös elem nélküli 

részhalmazokra bontása, példák 

ennek alkalmazására a matematikán 

belül, más tantárgyaknál és a 

mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek 

felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok 

ábrázolása, értelmezése 

 Halmazok metszetének, uniójának, 

különbségének, komplementerének 

képzése, ábrázolása és értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával 

kapcsolatos feladatok megoldása 

logikai szita segítségével 

 Szemléletes kép végtelen 

halmazokról 

 

 Hétköznapi életből, más tantárgyakból vagy a 

matematikából vett, konkrétan vagy 

digitálisan megjelenített alaphalmazból 

megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek 

válogatása 

 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz 

képzési szempontjainak megállapítása 

 A történelem, a művészetek, a tudományok, a 

sport neves személyiségeinek kitalálása 

különböző tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 

 Megszámlálhatóan végtelen számosságú 

halmazok elemei között egyértelmű 

hozzárendelés felfedeztetése, például a pozitív 

természetes számok halmazának számossága 

megegyezik a pozitív páros számok 

halmazának számosságával 

 

 

 

Témakör neve 

 

Matematikai logika 

Órakeret  

  

(3 + 2 

óra) 



 

 

 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti 

kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” 

típusú állítások logikai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az „és”, a (megengedő és kizáró) „vagy” 

logikai jelentését; 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A matematikai bizonyítás fogalma 

 Állítás logikai értékének 

megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása 

egyszerű feladatokban 

 A „nem”, az „és”, a megengedő 

„vagy” és a kizáró „vagy” logikai 

jelentésének ismerete és alkalmazása 

matematikai és matematikán kívüli 

feladatokban 

 A „minden” és a „van olyan” típusú 

állítások logikai értékének 

megállapítása és ennek indoklása 

egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának 

megfogalmazása 

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak 

akkor” típusú egyszerű állítások 

logikai értékének megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

 „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a 

védők és a vádlók egy állítás indoklására, 

cáfolására 

 „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, 

ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása 

csoportmunkában 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például 

„Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például egyszerű NIM 

játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Témakör neve Kombinatorika, gráfok 

Órakeret  

  

(4 + 3 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold 

gráfok segítségével; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó 

sorba rendezési és kiválasztási 

feladatok megoldása rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási 

feladatok megoldása matematikai 

problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv 

alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek 

alkalmazása feladatok megoldásában 

 

 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása rendszerezett leszámlálással és a 

szorzási és/vagy esetszétválasztási elv 

alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata 

kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend 

készítése kis elemszámmal 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott 

eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját 

szöveg írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban 

a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

 

 

Témakör neve Számhalmazok, műveletek 

Órakeret  

  

(8 + 0 



 

 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a 

természetes számoktól a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Műveleti azonosságok 

(kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás), zárójelek helyes 

használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört 

alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése 

számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok 

fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, 

ellentettjének és reciprokának 

meghatározása 

 Számológéppel elvégzett számítások 

eredményének előzetes becslése és 

nagyságrendi ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati 

helyzetekben történő észszerű 

kerekítése 

 A számológép helyes használatának 

elsajátítása, például műveleti sorrend, 

zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése 

számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, 

műveleti jelek és zárójelek használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás 

kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának 

történetéről 

 A tanteremben vagy a tanterem környezetében 

végzett mérések esetén a megfelelő kerekítés 

alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba 

következményeinek vizsgálata 

 

 

 

Témakör neve Hatvány, gyök 

Órakeret  

  

(7 + 5 

óra) 



 

 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri és alkalmazza az egész kitevőjű hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Valós számok hatványozása pozitív 

egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész 

kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak 

megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak 

bizonyítása konkrét alapszám és 

tetszőleges pozitív egész kitevő 

esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 Projektmunka: hányszor lehet félbehajtani egy 

nagyméretű papírt? Keresés az interneten, 

kísérlet végzése például egy teljes guriga 

vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi 

vagy nagyon nagy számokat tartalmazó 

cikkek valóságtartalmának megállapítása 

páros vagy csoportmunkában 

 

 

 

Témakör neve 
Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 

függvényábrázolás során 

Órakeret  

  

(10 + 10 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, 

nevezetes azonosságok alkalmazásával. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Műveletek egyszerű algebrai 

kifejezésekkel: összeadás, kivonás, 

szorzás, osztás, egytagú kifejezések 

hatványa 

 Műveleti azonosságok ismerete és 

alkalmazása egyenletek megoldása 

során 

 Az (a + b)2, az (a – b)2 és az (a + b)(a 

– b) kifejezésekre vonatkozó 

nevezetes azonosságok ismerete és 

alkalmazása (például oszthatósági 

feladatokban, egyenletek 

megoldásában, függvények 

ábrázolásában) 

 

 „Gondolj egy számra, és én kitalálom” játék, 

matematikai bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek 

geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai 

megjelenítése 

 Számolási „trükkök” a nevezetes azonosságok 

segítségével, például kétjegyű számok 

négyzetének, 99 · 101 típusú szorzat 

eredményének kiszámolása fejben 

 

 

 

Témakör neve Arányosság, százalékszámítás 

Órakeret  

  

(12 + 0 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő 

mértékegységeit és az átváltási szabályokat. Származtatott 

mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 

 

 

  



 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Az egyenes és a fordított arányosság 

fogalmának ismerete és alkalmazása 

gyakorlati problémák megoldása 

során 

 Az egyenes és a fordított arányosság 

grafikonjának felismerése és 

elkészítése 

 Példák az egyenes és a fordított 

arányosságtól különböző 

arányosságokra (négyzetes, gyökös) 

 Példák egy irányban vagy ellentétes 

irányban változó mennyiségpárokra a 

mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos 

hétköznapi helyzetekhez (például 

háztartási bevételekhez, kiadásokhoz, 

pénzügyi fogalmakhoz, gazdasági 

folyamatokhoz) és más 

tantárgyakhoz köthető feladatok 

megoldása 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos 

feladatok megoldása csoportmunkában, 

szükség esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon 

megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

 

 

 

Témakör neve Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Órakeret  

  

(18 + 10 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába 

visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi 

szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal 

ellenőrzi. 

 

 

  



 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Elsőfokú egyenletre, 

egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre 

vezető matematikai vagy hétköznapi 

nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási 

stratégia, algoritmus választása, 

készítése 

 A problémának megfelelő 

matematikai modell választása, 

alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma 

megoldása 

 A modellben kapott megoldás 

értelmezése az eredeti problémába 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi 

szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz 

fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség megoldása 

mérlegelvvel és grafikusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes 

egyenletrendszer megoldása 

behelyettesítéssel, közös együtthatók 

módszerével, grafikusan 

 Elsőfokú egyenlettel, 

egyenlőtlenséggel, 

egyenletrendszerrel megoldható 

szöveges feladatok megoldása 

(például út-idő-sebesség, közös 

munkavégzés, keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági tematikájú 

feladatok) 

 Szöveges feladatok megoldása több 

különböző úton, a különböző megoldások 

összehasonlítása előnyök és hátrányok 

szempontjából 

 Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó 

adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 

 Nyílt végű problémák megoldása 

 Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása 

és „feladatküldés” csoportmunkában 

 Digitális eszköz használata egyenletek, 

egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek 

grafikus megoldása során; a digitális 

eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és 

hátrányainak megbeszélése 

 

 

Témakör neve A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Órakeret  

  

(10 +10 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel 

ábrázol; 



 

 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány 

azon elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Hétköznapi hozzárendelések 

megfigyelése, tulajdonságainak 

megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető 

függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és 

táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat 

alapján 

 Függvények alkalmazása valós, 

hétköznapi helyzetek jellemzésére, 

gyakorlati problémák megoldására 

 A grafikon alapján a függvény 

értelmezési tartományának, 

értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének 

megállapítása, a növekedés és fogyás 

leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú 

függvény, négyzetgyökfüggvény, 

fordított arányosságot leíró függvény 

(elemi függvények) grafikonja, 

tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű 

függvénytranszformációs lépések 

végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x), 

|f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési 

utasításának leolvasása grafikon 

alapján 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = 

c alapján x meghatározása és ennek 

alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű 

hozzárendelés megfordítása és a 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például 

demográfiai kérdésekkel, pénzügyi 

feladatokkal kapcsolatos grafikonok elemzése 

csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó 

folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése 

és a mért adatok ábrázolása koordináta-

rendszerben (például hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó 

grafikonok ábrázolása és elemzése (például 

út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz 

segítségével 

 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos 

fogalmak használatával 

 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható 

egyenletek közelítő megoldása grafikus úton 

digitális eszköz segítségével 

 



 

 

megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 

 

 

Témakör neve Geometriai alapismeretek 

Órakeret  

 

(8 + 10 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös 

helyzetét, távolságát és hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

 ismeri és használja a pont, egyenes, sík (térelemek) és szög fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

 ismeri az alapszerkesztéseket, és ezeket végre tudja hajtani 

hagyományos vagy digitális eszközzel. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Két pont, pont és egyenes, két 

egyenes távolságának alkalmazása a 

síkban 

 Egyenesek kölcsönös helyzetének 

ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok 

tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása: pótszögek, 

mellékszögek, kiegészítő szögek, 

csúcsszögek, egyállású szögek, 

váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a 

szögfelező mint ponthalmazok 

tulajdonságainak ismerete  

 Alapszerkesztések végrehajtása 

hagyományos vagy digitális 

eszközzel euklideszi módon: 

szakaszfelező merőleges, szögfelező, 

merőleges és párhuzamos egyenesek 

szerkesztése, szög másolása 

 Az osztályteremben vagy a terem 

környezetében „egyenesek” kölcsönös 

helyzetének megadása, ezek távolságának 

megmérése 

 Számszerű adatként csak a méretarányt 

tartalmazó térkép alapján valódi távolságok 

meghatározása, becslése 

 Számszerű adatként csak méretarányt 

tartalmazó térképen adott helységektől 

(közelítőleg) egyenlő távolságra levő 

helységek megkeresése 

 

 

 



 

 

Témakör neve Háromszögek 

Órakeret  

  

(3 + 2 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 síkgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és 

szögei közötti kapcsolatokat; a speciális háromszögek 

tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A háromszögek csoportosítása 

oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete 

és alkalmazása háromszögek oldalai, 

szögei, oldalai és szögei között 

 Speciális háromszögek 

tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása: szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű háromszög 

 Az oldalfelező merőlegesek és a 

belső szögfelezők metszéspontjára 

vonatkozó tétel bizonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és 

megfordításának ismerete és 

alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

 A derékszögű háromszög oldalaira 

szerkesztett négyzetek átdarabolása a 

Pitagorasz-tételnek megfelelő módon, 

pitagoraszi tangramok vagy dinamikus 

geometriai szoftver alkalmazásával 

 

 

 

Témakör neve Négyszögek, sokszögek 
Órakeret  

  



 

 

(3 + 2 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 síkgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, 

területüket kiszámítja. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Speciális négyszögek (trapéz, 

húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, téglalap, négyzet) 

tulajdonságainak ismerete, 

területének kiszámítása 

 

 Különböző típusú speciális négyszögek 

területének meghatározására vonatkozó 

formula felfedeztetése átdarabolással 

 A belső és a külső szögösszegre vonatkozó 

tételek felfedeztetése, illusztrálása 

átdarabolással, hajtogatással vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

 Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának 

elkészítése méretarányosan. 

 

 

Témakör neve A kör és részei 

Órakeret  

  

(3 + 2 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 síkgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát. 

 



 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy 

a kör érintője merőleges az érintési 

pontba húzott sugárra, és hogy külső 

pontból húzott érintőszakaszok 

egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának 

ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyít 

 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, 

szögméréssel vagy dinamikus geometriai 

szoftver alkalmazásával 

 

 

 

Témakör neve Transzformációk, szerkesztések 

Órakeret  

  

(10 + 5 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és 

tulajdonságaikat; alakzatok egybevágóságát; 

 megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos 

tükörképét, pont körüli elforgatottját, párhuzamos eltoltját 

hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a 

szerkeszthetőség feltételeit. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A tengelyes tükrözés, a középpontos 

tükrözés, a pont körüli forgatás és a 

párhuzamos eltolás ismerete, 

tulajdonságaik 

 Egybevágósági transzformációk 

egymás utáni végrehajtása 

 Gyakorlati példák keresése geometriai 

hozzárendelésekre, például fényképezés, 

filmvetítés 

 A középpontos tükrözés, a pont körüli 

forgatás és a párhuzamos eltolás bemutatása 

mint két tengelyes tükrözés egymásutánja 



 

 

 Egybevágósági transzformációk 

végrehajtása szerkesztéssel vagy 

digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák 

megfigyelése a környezetben, 

művészeti alkotásokban 

 Az egybevágósági transzformációk 

alkalmazása feladatok megoldásában, 

tételek bizonyításában 

 Háromszögek egybevágóságának 

alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Gyakorlati feladatok megoldása 

egybevágóságok segítségével 

(például a sík parkettázása különféle 

síkidomokkal; szabásminta készítése, 

használata) 

 Gyakorlati feladatok megoldása 

hasonlóság segítségével (például 

alaprajz-, térképkészítés, modellezés) 

 M. C. Escher és Victor Vasarely néhány 

interneten is elérhető alkotásának elemzése a 

szimmetriák szempontjából; hasonló 

módszerrel képek alkotása 

 A sík parkettázása egybevágó 

háromszögekkel, négyszögekkel 

papírsablonok vagy dinamikus geometriai 

szoftver segítségével 

 A tengelyes vagy középpontos szimmetriára 

alapozó stratégiai játékok (például 

pénzforgatós, színezős) páros munkában 

 Az iskola közelében lévő magas épület 

(például templomtorony) magasságának 

meghatározása egy egyenes bot segítségével a 

bot és az épület árnyékának méréséből 

(„Thalész-módszer”) csoportmunkában 

 Valódi távolságok, valódi útvonalak 

hosszának meghatározása papíralapú térkép 

alapján 

 

 

Témakör neve Leíró statisztika 

Órakeret  

  

(3 + 2 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető 

statisztikai jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Statisztikai adatok gyűjtésének 

tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése 

hagyományos és internetes forrásból 

 Adatgyűjtés megtervezése, például 

forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés 

előkészítése 

 A megtervezett statisztikai adatgyűjtés 

lebonyolítása, az eredmények szemléltetése 



 

 

 Statisztikai adatok rendszerezése, 

jellemzése középértékekkel 

hagyományos és digitális eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, 

értékelése, egyszerű statisztikai 

következtetések 

grafikonok segítségével, a kapott eredmények 

értékelő bemutatása tanulói kiselőadás 

formájában 

 Különböző adatsokaságok esetében annak 

vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az 

ismert középértékekkel 

 

 

10. évfolyam 

 

A 9. évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok 

során megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb 

formában épül fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, 

bizonyítások). Ezt az elvet szem előtt tartva tervezzük meg a 10. évfolyamot. 

Témakör neve Matematikai logika 

Órakeret  

  

(7 + 3 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti 

kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” 

típusú állítások logikai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani 

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

 helyesen használja a „minden” és „van olyan” kifejezéseket. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A „minden” és a „van olyan” típusú 

állítások logikai értékének 

megállapítása és ennek indoklása 

egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának 

megfogalmazása 

 „Ha…, akkor…” és „akkor és csak 

akkor” típusú egyszerű állítások 

logikai értékének megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

 „Bírósági tárgyalás”, ahol az osztály tanulói a 

védők és a vádlók egy állítás indoklására, 

cáfolására 

 „Mit állít a szigetlakó?”, „Ki volt a tettes, 

ha...?” típusú feladatok eljátszása, megoldása 

csoportmunkában 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például 

„Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például egyszerű NIM 

játékok, táblás játékok 



 

 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

 

 

Témakör neve Kombinatorika, gráfok 

Órakeret  

  

(8 + 2 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold 

gráfok segítségével; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Sorba rendezési, kiválasztási, 

összeszámlálási feladatok 

megoldásának további megerősítése 

 Gráfok alkalmazása konkrét 

hétköznapi és matematikai szituációk 

szemléltetésére, feladatok 

megoldására 

 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása rendszerezett leszámlálással és a 

szorzási és/vagy esetszétválasztási elv 

alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata 

kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend 

készítése kis elemszámmal 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának 

szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg 

alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

 

 

Témakör neve Hatvány, gyök 

Órakeret  

  

(7 + 10 



 

 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát és azonosságait. 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait. 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok 

négyzetgyökének megadása 

számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

 A n-edik gyök definíciója 

 Az n-edik gyökének megadása 

számológép segítségével 

 Az n-edik gyökvonás azonosságai 

 Projektmunka: keresés az interneten, kísérlet 

végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

 Internetes forrásból származó, nagyon kicsi 

vagy nagyon nagy számokat tartalmazó 

cikkek valóságtartalmának megállapítása 

páros vagy csoportmunkában 

 

 

Témakör neve Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Órakeret  

  

(12 + 10 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a modellben kapott megoldását az eredeti problémába 

visszahelyettesítve értelmezi, ellenőrzi, és az észszerűségi 

szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal 

ellenőrzi. 

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és 

egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza a diszkriminánst, a 

megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 



 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Másodfokú egyenletre, 

egyenlőtlenségre vezető matematikai 

vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási 

stratégia, algoritmus választása, 

készítése 

 A problémának megfelelő 

matematikai modell választása, 

alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma 

megoldása 

 A modellben kapott megoldás 

értelmezése az eredeti problémába 

visszahelyettesítve, ellenőrzés és 

válaszadás az észszerűségi 

szempontokat figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens 

átalakításokkal 

 Másodfokú egyenlet megoldása 

szorzattá alakítással, teljes négyzetté 

kiegészítéssel, megoldóképlettel és 

grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra 

visszavezethető egyenletek 

megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség 

megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható 

szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    

 Másodfokú egyenlet megoldása konkrét 

együtthatók, a lépéseket párhuzamosan 

végezve 

 Digitális eszköz használata egyenletek, 

egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 

 Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú 

egyenletek megoldásának történetéről, 

érdekességeiről 

 

 

 

Témakör neve A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Órakeret  

  

(6 + 4 



 

 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel 

ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány 

azon elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Hétköznapi hozzárendelések 

megfigyelése, tulajdonságainak 

megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető 

függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és 

táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat 

alapján 

 Függvények alkalmazása valós, 

hétköznapi helyzetek jellemzésére, 

gyakorlati problémák megoldására 

 A grafikon alapján a függvény 

értelmezési tartományának, 

értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének 

megállapítása, a növekedés és fogyás 

leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú 

függvény, négyzetgyökfüggvény, 

fordított arányosságot leíró függvény 

(elemi függvények) grafikonja, 

tulajdonságai 

 Elemi függvényekkel egyszerű 

függvénytranszformációs lépések 

végrehajtása: f(x) + c, f(x + c), c·f(x), 

|f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési 

utasításának leolvasása grafikon 

alapján 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például 

demográfiai kérdésekkel, pénzügyi 

feladatokkal kapcsolatos grafikonok elemzése 

csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó 

folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése 

és a mért adatok ábrázolása koordináta-

rendszerben (például hőmérséklet) 

 A tanulók mindennapi életéhez kapcsolódó 

grafikonok ábrázolása és elemzése (például 

út-idő grafikon az iskolába való eljutásról) 

 Egyszerű, másodfokú függvénnyel 

jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető 

szélsőérték-feladatok megoldása 

csoportmunkában, például adott hosszúságú 

spárgával bekeríthető maximális területű 

téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz 

segítségével 

 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos 

fogalmak használatával 

 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható 

egyenletek közelítő megoldása grafikus úton 

digitális eszköz segítségével 

 



 

 

 Egyszerű függvények esetén az f(x) = 

c alapján x meghatározása és ennek 

alkalmazása gyakorlati problémák 

megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű 

hozzárendelés megfordítása és a 

megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 

 

 

Témakör neve Háromszögek 

Órakeret  

  

(13 + 7 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő 

mértékegységeit és az átváltási szabályokat. Származtatott 

mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

 ismeri és alkalmazza a háromszögek oldalai, szögei, oldalai és 

szögei közötti kapcsolatokat; a speciális háromszögek 

tulajdonságait; 

 ismeri és alkalmazza a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és 

köreire vonatkozó fogalmakat és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

 

 

  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A háromszögek csoportosítása 

oldalak és szögek szerint 

 Az alapvető összefüggések ismerete 

és alkalmazása háromszögek oldalai, 

szögei, oldalai és szögei között 

 Speciális háromszögek 

tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása: szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű háromszög 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és 

köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai 

szoftver alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában 

 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá 

páros vagy csoportmunkában 

 A derékszögű háromszög oldalaira 

szerkesztett négyzetek átdarabolása a 



 

 

 A háromszög nevezetes vonalaira, 

pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmak, tételek ismerete és 

alkalmazása: oldalfelező merőleges, 

szögfelező, magasságvonal, 

súlyvonal, középvonal, körülírt, 

illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a 

belső szögfelezők metszéspontjára 

vonatkozó tétel bizonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és 

megfordításának ismerete és 

alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

Pitagorasz-tételnek megfelelő módon, 

pitagoraszi tangramok vagy dinamikus 

geometriai szoftver alkalmazásával 

 

 

 

Témakör neve Négyszögek, sokszögek 

Órakeret  

  

(7 + 3 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő 

mértékegységeit és az átváltási szabályokat. Származtatott 

mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, 

területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Speciális négyszögek (trapéz, 

húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, téglalap, négyzet) 

tulajdonságainak ismerete, 

területének kiszámítása 

 Különböző típusú speciális négyszögek 

területének meghatározására vonatkozó 

formula felfedeztetése átdarabolással 

 A belső és a külső szögösszegre vonatkozó 

tételek felfedeztetése, illusztrálása 



 

 

 Konvex sokszögeknél az átlók 

számára, a belső és külső 

szögösszegre vonatkozó tételek 

ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának 

ismerete 

 Szabályos sokszög területe 

átdarabolással 

átdarabolással, hajtogatással vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

 Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának 

elkészítése méretarányosan 

 

 

 

Témakör neve A kör és részei 

Órakeret 

(7 + 2 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő 

mértékegységeit és az átváltási szabályokat. Származtatott 

mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát. 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy 

a középponti szög egyenesen arányos 

a hozzá tartozó körív hosszával 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy 

a középponti szög egyenesen arányos 

a hozzá tartozó körcikk területével 

 Annak felfedeztetése méréssel, hogy a 

középponti szög egyenesen arányos a hozzá 

tartozó körív hosszával; különböző méretű 

körök esetén a kapott adatok táblázatba 

foglalása 



 

 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet 

területének és kerületének 

kiszámítása 

 Annak ismerete és alkalmazása, hogy 

a kör érintője merőleges az érintési 

pontba húzott sugárra, és hogy külső 

pontból húzott érintőszakaszok 

egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának 

ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, 

szögméréssel vagy dinamikus geometriai 

szoftver alkalmazásával 

 

 

 

Témakör neve Transzformációk, szerkesztések 

Órakeret  

  

(10 + 2 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában. 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a 

hasonlósági transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A vektor fogalmának kialakítása a 

párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk 

alkalmazása 

 A középpontos hasonlósági 

transzformáció és a hasonlósági 

transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és 

alkalmazása feladatok megoldásában, 

tételek bizonyításában 

 A sík parkettázása egybevágó 

háromszögekkel, négyszögekkel 

papírsablonok vagy dinamikus geometriai 

szoftver segítségével 

 A tengelyes vagy középpontos szimmetriára 

alapozó stratégiai játékok (például 

pénzforgatós, színezős) páros munkában 

 Az iskola közelében lévő magas épület 

(például templomtorony) magasságának 

meghatározása egy egyenes bot segítségével a 

bot és az épület árnyékának méréséből 

(„Thalész-módszer”) csoportmunkában 



 

 

 Gyakorlati feladatok megoldása 

hasonlóság segítségével (például 

alaprajz-, térképkészítés, modellezés) 

 

 Valódi távolságok, valódi útvonalak 

hosszának meghatározása papíralapú térkép 

alapján 

 

 

Témakör neve Leíró statisztika 

Órakeret  

  

(7 + 3 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető 

statisztikai jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot 

készít hagyományos és digitális eszközzel. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Statisztikai adatok gyűjtésének 

tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése 

hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, 

jellemzése középértékekkel 

hagyományos és digitális eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, 

értékelése, egyszerű statisztikai 

következtetések 

 Oszlop- és kördiagram értelmezése, 

valamint készítése hagyományos és 

digitális eszközzel 

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, 

statisztikai kérdés megválaszolásához 

a megfelelő diagramtípus 

kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram 

készítése és viszont 

 Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján 

különböző statisztikai jellemzők segítségével a 

kedvezőbb év végi jegyért 

 Különböző sportágak értékelési rendszerének és 

statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás 

keretében 

 Osztályok/tantárgyak eredményeinek 

összehasonlítása érdemjegyek és ezek 

középértékei alapján 

 Csoportmunka keretében adott céllal készülő, 

megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, 

ezek szóbeli értékelése, javítása 



 

 

 Grafikus manipulációk felismerése és 

javítása diagramok esetén 

 

 

Témakör neve Valószínűség-számítás 

Órakeret  

  

(8 + 6 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, 

elemi esemény, relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró 

események, független események fogalmát megkülönbözteti és 

alkalmazza. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, 

gyakorisági, relatív gyakorisági 

táblázatok készítése 

 A valószínűség fogalmának 

bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell 

fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások 

ábrázolása hagyományos és digitális 

eszközzel 

 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása 

vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (például dobások szabályos 

dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott 

gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba 

foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és 

becslés a bekövetkezésük valószínűségére 

 Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, 

például „Ki nevet a végén” játék esetében az 

első hatos dobás eloszlása 

 Különböző társasjátékokban stratégia 

meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás 

alapján 

 Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, 

black jack, internetes sportfogadások) esetében 

a nyerési esély összehasonlítása 

 

 

11. évfolyam 

 

Témakör neve Kombinatorika, gráfok 
Órakeret  

  



 

 

(10 + 2 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Matematikai és hétköznapi 

helyzetekhez kötődő sorba rendezési 

és kiválasztási feladatok megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának 

ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és 

visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és 

éleinek száma közötti összefüggés 

ismerete és alkalmazása gyakorlati 

feladatok megoldásában 

 

 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő 

lapkombinációk számának meghatározása 

 A Pascal-háromszög és tulajdonságai 

felfedeztetése például kéttagú összeg 

hatványaiban szereplő együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő 

összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 

 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel 

konkrét lejátszása, a tapasztalatok összegyűjtése 

 

 

 

 

Témakör neve Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Órakeret  

  

(14 + 0 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és 

legkisebb közös többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű 

gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 



 

 

 

 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a 

természetes számoktól a valós számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb 

közös többszörös meghatározása a 

prímtényezős felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok 

alkalmazása 

 Számolás osztási maradékokkal 

(például összeg, szorzat, hatvány 

maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző 

alapú számrendszerben 

 Az egész számok, a véges tizedes 

törtek, a végtelen szakaszos tizedes 

törtek és a racionális számok 

kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének 

matematikai vonatkozásai a 

természetes számoktól a valós 

számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes 

törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” 

bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható 

rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú 

számrendszerek használatáról a múltban és 

ennek mai napig tartó hatásairól 

 Tanulói kiselőadás számelméleti 

érdekességekről, például tökéletes számok és 

barátságos számpárok, prímszámok, jelenleg 

ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

 

 

 

Témakör neve Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Órakeret  

  

(12 + 10 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

 ismeri és alkalmazza a racionális kitevőjű hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait; 

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel 

ábrázol; 



 

 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány 

azon elemeit, amelyekhez a függvény az adott értéket rendeli. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete 

és alkalmazása 

 Hatványozás pozitív alap és 

racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak 

alkalmazása racionális kitevő esetén 

 A hatványozás szemléletes 

értelmezése irracionális kitevő esetén 

 Az exponenciális függvények 

ábrázolása hagyományosan és 

számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai 

 A logaritmus értelmezése 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 Számológép használata logaritmus 

értékének meghatározásához 

 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a 

definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például 

déloszi probléma) feldolgozása 

projektmunkában 

 Különböző alapú exponenciális függvények 

ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 

grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának 

meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása 

csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

 

 

 

Témakör neve Exponenciális folyamatok vizsgálata 

Órakeret  

  

(12 + 8 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

 

 



 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata 

a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, 

egyenlőtlenségre vezető matematikai 

vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási 

stratégia, algoritmus választása, 

készítése 

 A gyakorlati (például pénzügyi, 

biológiai, fizikai, demográfiai, 

ökológiai) problémának megfelelő 

matematikai modell választása, 

alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma 

megoldása 

 A modellben kapott megoldás 

értelmezése az eredeti probléma 

szövegébe visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az 

észszerűségi szempontokat 

figyelembe véve 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó 

folyamatokról a természetben és a 

társadalomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, 

exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető 

változókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető 

változást mutató grafikonokra exponenciális 

függvény illesztése digitális eszköz 

segítségével, és az illesztett függvény 

paramétereinek értelmezése 
 

 

 

Témakör neve Trigonometria 

Órakeret  

 

(14 + 10 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt; 

 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű 

háromszögben; 

 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a 

hegyesszögek szögfüggvényei alapján; 

 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási 

feladatokban; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

 kiszámítja háromszögek területét; 



 

 

  ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket 

kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, 

tangense 

 Számítások derékszögű 

háromszögekben szögfüggvények 

segítségével gyakorlati helyzetekben 

 Tompaszög szinusza, koszinusza, 

tangense 

 Összefüggések ismerete egy adott 

szög különböző szögfüggvényei 

között: pitagoraszi összefüggés, 

pótszögek és mellékszögek 

szögfüggvényei 

 Szögfüggvény értékének ismeretében 

a szög meghatározása számológép 

segítségével 

 Háromszög területének kiszámítása 

két oldal és a közbezárt szög 

ismeretében 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és 

alkalmazása 

 A szinusztétel bizonyítása 

 Számítások négyszögekben, 

sokszögekben szögfüggvények 

segítségével 

 A környezetben található tárgyak 

magasságának, pontok távolságának 

meghatározása mért adatokból 

számítva 

 Négyszögek és szabályos sokszögek 

területének kiszámítása 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek 

hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, 

ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében 

kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve 

négyszög alakú részek területének 

meghatározása csoportmunkában, távolságok és 

szögek mérése alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög 

és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

 

 

 

Témakör neve Koordinátageometria 

Órakeret  

  

(14 + 10 



 

 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-

rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazokat; 

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös 

helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek 

egyenletének ismeretében; 

 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a 

középpont koordinátáinak ismeretében; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A vektor, vektor abszolút értéke, 

nullvektor, ellentett vektor, 

helyvektor fogalmak ismerete, 

alkalmazása 

 A vektorok összeadása, kivonása, 

szorzása valós számmal, műveletek 

ismerete és alkalmazása 

 Vektorok alkalmazása feladatok 

megoldásában 

 Pont és vektor megadása 

koordinátákkal a derékszögű 

koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő 

ponthalmazok ábrázolása koordináta-

rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor 

abszolút értékének meghatározása 

koordináták alapján  

 Vektorok összegének, 

különbségének, számszorosának 

koordinátái 

 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és 

hosszúsági adatok segítségével 

 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-

rendszerben, az eredeti adatok alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai 

szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria 

kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy 

egyéni munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris 

egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, 

digitális eszköz segítségével 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-

rendszerben 

 



 

 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak 

meghatározása a végpontok 

koordinátái alapján 

 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x 

= c alakban 

 Egyenes meredekségének fogalma; 

egyenesek merőlegességének és 

párhuzamosságának megállapítása a 

meredekségek alapján 

 Az egyenesek egyenletének 

ismeretében egyenesek 

metszéspontjának koordinátái 

 A kör egyenletének megadása és 

alkalmazása a kör sugarának és a 

középpont koordinátáinak 

ismeretében 

 

 

Témakör neve Leíró statisztika 

Órakeret  

  

(12 + 0 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető 

statisztikai jellemzőit meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok 

jellemzésére, összehasonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A reprezentatív minta fogalmának 

szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi 

problémákhoz kapcsolódó statisztikai 

adatok tervszerű gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, 

jellemzése kvartilisekkel, 

középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív 

mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző 

szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai 

körülmények között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból 

(pl. KSH honlapja) származó statisztikák 



 

 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, 

alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, 

értékelése, statisztikai 

következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése 

táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai 

manipulációk felismerése 

értelmezése, elemzése, lehetséges 

következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok 

statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív 

és nem manipulatív diagram készítése 

 

 

 

 

 

Témakör neve Valószínűség-számítás 

Órakeret  

  

(16 + 0 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, 

elemi esemény, relatív gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró 

események, független események fogalmát megkülönbözteti és 

alkalmazza; 

 ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a 

Laplace-képletet; 

 ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai 

modelljét; 

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés 

nélküli mintavétel esetén 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 Példák ismerete események 

összegére, szorzatára, komplementer 

eseményre, egymást kizáró 

eseményekre 

 Elemi események fogalmának 

ismerete, alkalmazása események 

előállítására 

 Példák ismerete független és nem 

független eseményekre 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása 

vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, 

pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok 

és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; 

becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett 

események valószínűségére csoportmunkában 

 Példák keresése független és nem független, 

illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 



 

 

 A klasszikus valószínűségi modell és 

a Laplace-képlet ismerete, 

alkalmazása 

 A geometriai valószínűség 

fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Valószínűségek meghatározása 

visszatevéses és visszatevés nélküli 

mintavétel esetén 

 A várható érték ismerete és 

meghatározása konkrét feladatokban, 

játékokban 

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos 

valószínűségi ismeretek (például 

biztosítás, befektetések kockázata, 

árfolyamkockázat) 

 Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése 

fagráf segítségével 

 Egyszerű valószínűségi játékokhoz 

kapcsolódóan a várható nyeremény és az 

igazságosság fogalmának kialakítása 

 Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának 

értelmezése, elemzése 

 Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, 

elemzése 

 

 

 

12. évfolyam 

 

Témakör neve Halmazok, matematikai logika 

Órakeret  

  

(6 + 8 óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti 

kapcsolatokat; 

 megállapítja egyszerű „ha ... , akkor ...” és „akkor és csak akkor” 

típusú állítások logikai értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A halmazműveletek és a logikai 

műveletek közötti kapcsolatok 

bemutatása példákon keresztül 

 Logikai kifejezések megfelelő 

használata 

 Egyszerű állítások indoklása, tételek 

bizonyítása 

 A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, 

összetett állítások logikai értékének 

meghatározása igazságtáblázat segítségével 

 Rejtvényújságokban szereplő feladványok 

megfejtése következtetések láncolatán keresztül 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például 

„Einstein-fejtörő” 



 

 

  

 Stratégiai és logikai játékok 

 Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás 

játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

 

 

 

 

 

 

 

Témakör neve Sorozatok 

Órakeret  

  

(18 + 12 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a 

különbség (differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát; 

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, 

pénzügyi, természettudományi és társadalomtudományi problémák 

megoldásában. 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

 A számsorozat fogalmának ismerete 

 Számsorozat megadása képlettel, 

rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok 

felírása, folytatása adott szabály 

szerint  

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az 

első n tag összege 

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az 

első n tag összege 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes 

sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám 

összegének meghatározása a „kis” Gauss 

módszerével 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre 

kétszeres számú búzaszemek kérdésének 

bemutatása 

 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb 

feltételeinek összehasonlítása csoportmunkában 

internetes adatgyűjtés segítségével 



 

 

 A számtani és a mértani sorozat első 

n tagjának összegére vonatkozó 

képlet bizonyítása 

 Számtani és mértani sorozatokra 

vonatkozó ismeretek alkalmazása 

gazdasági, természettudományi és 

társadalomtudományi problémák 

megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, 

ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, 

gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet 

számítása 

 Megtakarítási, befektetési és 

hitelfelvételi lehetőségekkel és azok 

kockázati tényezőivel kapcsolatos 

feladatok megoldása 

 

 

 

 

Témakör neve Térgeometria 

Órakeret  

  

(20 + 20 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

 

 

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös 

helyzetét, távolságát és hajlásszögét; 

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott 

mennyiségek esetén; 

 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit 

és az átváltási szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő 

mértékegységben adja meg válaszát; 

 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a 

csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) tulajdonságait; 

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, 

egyenes gúla, forgáskúp hálóját; 

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű 

esetekben; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének 

arányára vonatkozó tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának 

arányára vonatkozó tételeket. 

 

 

  



 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

Tevékenységek 

 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, 

távolságának és hajlásszögének 

ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

 A terület, térfogat, űrtartalom 

mértékegységeinek és ezek átváltási 

szabályainak ismerete 

 Sűrűség mértékegységei közötti 

átváltás ismerete 

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a 

válasz megadása a problémának 

megfelelő mértékegységben 

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a 

gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 

(speciális testek) tulajdonságainak 

ismerete és alkalmazása a hétköznapi 

életben előforduló testekkel 

kapcsolatban 

 A kocka, a téglatest, az egyenes 

hasáb, az egyenes körhenger, az 

egyenes gúla és a forgáskúp 

hálójának lerajzolása konkrét 

esetekben 

 A mindennapi életben előforduló 

hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, 

csonkagúla, csonkakúp alakú tárgyak 

felszínének és térfogatának 

meghatározása méréssel és 

számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező 

egyszerű, a mindennapi életben is 

előforduló testek felszínének és 

térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és 

területének arányára vonatkozó 

tételek ismerete és alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és 

térfogatának arányára vonatkozó 

tételek ismerete és alkalmazása 

 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, 

tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása 

méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a 

tárgyon szereplő értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis 

földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok 

gyűjtése az internetről) 

 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret 

milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó 

érintkező gömbökkel különböző elrendezések 

esetén 

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú 

gyümölcsök térfogatának és felszínének 

becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése 

földgömbmodellen méréssel és számolással, 

majd a kapott értékek összevetése a hivatalos 

adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a 

gömb a mindennapi életben, a többi tantárgyban 

és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

 

 

 

Témakör neve Rendszerező összefoglalás 

Órakeret  

  

(38 + 33 



 

 

óra) 

A témakör 

tanulása 

hozzájárul ahhoz, 

hogy a tanuló a 

nevelési-oktatási 

szakasz végére: 

− A korábbi képzési szakaszok során megszerzett készségekre, 

képességekre és ismeretek megerősítése (fogalmak definíciója, 

tételek) 

− 9-12 évfolyamon elsajátított tananyag alapos és átfogó megértése 

− tanult ismeretek alkalmazása 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 

 

Tevékenységek 

 

− Halmazok. Ponthalmazok és 

számhalmazok. Valós számok 

halmaza és részhalmazai 

− Állítások logikai értéke. Logikai 

műveletek 

− A halmazelméleti és a logikai 

ismeretek kapcsolata 

− Kombinatorika: leszámlálási 

feladatok. Egyszerű feladatok 

megoldása gráfokkal 

− Műveletek értelmezése és 

műveleti tulajdonságok 

− Gyakorlati számítások 

− Egyenletek és egyenlőtlenségek 

− Algebrai azonosságok, 

hatványozás azonosságai, 

logaritmus azonosságai, 

trigonometrikus azonosságok 

− Egyenletek és egyenlőtlenségek 

megoldása. Algebrai megoldás, 

grafikus megoldás. Ekvivalens 

egyenletek, ekvivalens 

átalakítások. A megoldások 

ellenőrzése 

− Első- és másodfokú egyenlet és 

egyenlőtlenség. Négyzetgyökös 

egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű 

exponenciális, logaritmikus és 

trigonometrikus egyenletek 

− Az adott témakörökhöz kapcsolódó, adott 

ismeretanyagra épülő érettségi szintű 

feladatok megoldása 

− Feladattípusok felismerése 

− Megfelelő algoritmus, modell alkalmazása 

− Önálló és kooperatív tevékenység 

megerősítése 

 

 



 

 

− Elsőfokú és egyszerű másodfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása 

− Egyenletekre, egyenlőtlenségekre 

vezető gyakorlati életből vett és 

szöveges feladatok 

− A függvény megadása. A 

függvények tulajdonságai 

− A tanult alapfüggvények ismerete 

− Függvénytranszformációk: 

cxf )( , )( cxf  ; )(xcf ; )(cxf . 

Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen 

− Függvényvizsgálat a tanult 

szempontok szerint 

− Geometriai alapfogalmak, 

ponthalmazok 

− Térelemek kölcsönös helyzete, 

távolsága, szöge 

− Távolságok és szögek 

kiszámítása 

− Geometriai transzformációk. 

Távolságok és szögek vizsgálata 

a transzformációknál 

− Egybevágóság, hasonlóság. 

Szimmetriák 

− Háromszögekre vonatkozó 

tételek és alkalmazásuk 

− A háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai és körei. Összefüggések a 

háromszög oldalai, oldalai és 

szögei között 

− A derékszögű háromszög oldalai, 

oldalai és szögei közötti 

összefüggések 

− Négyszögekre vonatkozó tételek 

és alkalmazásuk 

− Négyszögek csoportosítása 

különböző szempontok szerint. 

Szimmetrikus négyszögek 

tulajdonságai 

− Körre vonatkozó tételek és 

alkalmazásuk 

− Számítási feladatok 

− Vektorok, vektorok koordinátái. 

Bázisrendszer 

− Vektorok alkalmazásai 

− Egyenes egyenlete. Kör 

egyenlete. Két alakzat közös 

pontja 



 

 

− Diagramok. Statisztikai mutatók: 

módusz, medián, átlag, szórás 

− Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Véletlen esemény valószínűsége  

− A valószínűség kiszámítása a 

klasszikus modell alapján 

− A véletlen törvényszerűségei 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 

A Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Pedagógiai Programjában 

rögzítettek szerint 

5. A matematika tantárgy értékelésének formái, szempontjai 

 

A Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Pedagógiai Programjában 

rögzítettek szerint. 

 

Értékelés irányelvei:  

 

 0% - 24% elégtelen (1) 

 25% - 39% elégséges (2) 

 40% - 59% közepes (3) 

 60% - 79% jó (4) 

 80% - 100% jeles (5) 

 

 

Matematika tantárgy Szakképző Iskola 9-11. évfolyam 

 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

 

Matematikai alapkészségek tanítása csoportbontásban 9-11. évfolyamon. 

Célunk, hogy a tanulási folyamatok, tevékenységek során fejlődjön a tanulók 

figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodása, kreativitása, probléma- és 

összefüggés-felismerő, valamint a fegyelmezett, precíz (kooperatív) munkára való képessége, 

bővüljön kommunikációs tere (szöveg, ábra, jelrendszer), legyen igénye a folyamatos 

önellenőrzésre. 



 

 

 

A tantárgy órakerete:  

 

Évfolyam Heti órakeret 

Évi órakeret az 

óraterv minta 

alapján 

Helyi 

tantervben 

megvalósuló 

évi óraszám 

9. 2 72 72 

10. 2 72 72 

11. 1 31 31 

    

2. Tantárgyi bevezető 

 

A matematika tanulásának eredményeként a tanulók megismerik a világ számszerű 

vonatkozásait, összefüggéseit, az ember szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, 

relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását olyan problémák felvetésével/probléma-

megoldási eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a matematika 

gyakorlati életben és ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát más területeken is, 

valamint hasznosítsák is azt. Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, de elsősorban szakmai 

gyakorlati alkalmazásához legyenek algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, 

melyekkel képessé válnak a világ térbeli, időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a 

változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére.  

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, 

tevékenységekre helyezzük: 

— a hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás); 

— kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás); 

— szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése; 

— kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei; 

— matematikai modellek és alkalmazhatóságuk; 

— algoritmus, kiszámíthatóság; 

— mennyiségek közötti kapcsolatok (függvényjellegű, illetve valószínűségi) 

megértése; 

— többféle megoldási mód keresése; 

— önellenőrzés módjai (eredmény realitása); 

— számológép és számítógép használata.  

 

Célunk, hogy a szakképző iskola elvégzése után a tanuló legyen képes 



 

 

— elvégezni alapműveleteket racionális számkörben; 

— elvégezni egész kitevőjű hatványozást a racionális számkörben; 

— behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek 

értékét; 

— matematikailag értelmezni egyszerű szöveges problémákat; 

— megoldani egyszerűbb szöveges feladatokat; 

— megoldani egyismeretlenes elsőfokú egyenleteket; 

— értelmezni relációkat (pl. kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (pl. és, vagy, ha-

akkor, is); 

— alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, a százalékszámítást; 

— használni elemi geometriai fogalmakat; 

— elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat, mértékegységeket használni;  

— felismerni a szimmetria, a hasonlóság, az egybevágóság eseteit; 

— tájékozódni a számegyenesen, a derékszögű koordinátarendszerben; 

— felismerni egyszerűbb sorozatokat (számtani, mértani);  

— felismerni műveletsorokat, algoritmusokat;  

— értelmezni, létrehozni egyszerű grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 

— felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség-számítás, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit;  

— megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű kérdéseit, 

problémáit; 

— új információkat, megoldást keresni könyvtárban, interneten. 

 

Módszereit és ismeretelemeit tekintve a matematika tanítása szorosan kapcsolódik a 

többi komplex műveltségterület moduljaihoz (kommunikáció, értő olvasás, pontos fogalmazás, 

grafikonok, statisztikák, képletek a szakmában, természeti, gazdasági törvényszerűségek stb.). 

Folyamatosan kötődnie kell a szakmatanulás szükségleteihez, és eszközként kell alkalmaznia 

az informatikát (számítógép, oktatóprogramok).  

A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít, 

tevékenységhez kapcsolódik, és törekszik az egyre önállóbb tanulói munkára is építeni. A 

tanuló számára – minél csekélyebb előismerettel rendelkezik, annál inkább – a saját hétköznapi 

teendőin, azok megoldásán át vezethet az út a magasabb absztrakciós szint felé (aminek itt 

csupán az alsóbb lépcsőfokaiig juthatunk el). Másrészt minden más ismeretanyag, információ 

feldolgozása igényli a matematikai eszközök használatát, e tényt kell tudatosítanunk. A tanítási 

óra a gyakorlatból (ideális esetben a tanulók által hozott problémából) indul ki, és 

következtetései, eredményei (általánosan alkalmazhatóan) oda is térnek vissza. Az 

óravezetésnek rugalmasnak, spontánnak kell lennie, gyakran és hangsúlyozottan a tanulók 

ötleteire, kérdéseire, kéréseire kell alapoznia. 

Az egyes évfolyamokon a fő témakörök ismétlődnek (a feladatok nem!), ami egyre 

bővülő, magasabb szinten történő ismétlésre és elmélyítésre ad lehetőséget, elősegíti a már 

ismert anyag rögzítését, illetve módot ad az előző évi ismeretek kiegészítésére, a következő év 

szintjének beállítására. Itt a tanárnak jelentős differenciálásra van módja az egyes osztályok és 

egyes tanulók előképzettsége, motiváltsága, képességei szerint. 



 

 

(A tematikus egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, 

minthogy a tantárgyi sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában 

átfedések fordulnak elő, pl. képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a 

geometria, az algebra, a függvények témakörnél is előfordul, vagy szöveges probléma 

megoldásakor geometriai jellegű kérdésből is kiindulhatunk.)  

 

3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztása 

 

 

9. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám 

Témakör 

teljes 

időkerete 

Számtan, algebra 12 0 12 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, 

statisztika 

 

 

20 

 

 

0 

 

 

20 

Függvények, sorozatok, egyenletek, 

algoritmus 

 

20 

 

0 

 

20 

Geometria alapjai 20 0 20 

Összes óraszám 72 0 72 

 

 

10. évfolyam 

 



 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Témakör 

teljes 

időkerete 

Számtan, algebra 14 0 14 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, 

statisztika 

 

 

20 

 

 

0 

 

 

20 

Függvények, sorozatok, egyenletek, 

algoritmus 

 

20 

 

0 

 

20 

Geometria alapjai 18 0 18 

Összes óraszám 72 0 72 

 

 

11. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám  

Témakör 

teljes 

időkerete 

Számtan, algebra 4 0 4 

Gondolkodási módszerek, halmazok, 

kombinatorika, valószínűség, 

statisztika 

 

 

10 

 

 

0 

 

 

10 

Függvények, sorozatok, egyenletek, 

algoritmus0 

 

9 

 

0 

 

9 

Geometria alapjai 8 0 8 

Összes óraszám 31 0 31 

 



 

 

 

4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan, algebra 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 
Elemi számolás, alapműveletek, tízes számrendszer, algebrai 

kifejezés, képlet behelyettesítési értéke, zsebszámológép használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban. 

Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése (tapasztalat, 

képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, ismerethordozók 

használata). Problémakezelés és -megoldás fejlesztése. A kreativitás 

(adott feltételek szerinti) fejlesztése. Akarati, érzelmi, önfejlesztő 

képességek fejlesztése, az együttéléssel kapcsolatos értékek erősítése 

(kommunikáció, együttműködés, motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása. 

A tízes számrendszer használata, ábrázolás számegyenesen, alapműveletek, hatványozás (10 

hatványai) elvégzése, négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (összevonás), képletekbe behelyettesítés (képletgyűjtemények 

használata). Egyszerűn egyenletek megoldása.  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend, becslés, kerekítés.  

 

Törekvés az/ önálló, aktív munkára, kreativitásra, kommunikációra, kooperációra. 

Eredmények korrekt szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban: logikus, fegyelmezett, 

mérlegelő gondolkodás. 

Növekvő igény az önellenőrzésre. 

Fogalmak, szakkifejezések felismerése. 

Zsebszámológép használata. 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, azonosság, normál alak, 

pontosság (hibahatár), számegyenes, számhalmazok.  

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Elemi szinten a halmaz, a grafikon, a szöveges feladat, a valószínűség 

fogalmának felismerése. Alapfokú számolási készség, egyszerű, rövid 

szövegek értő olvasása. Tájékozódás a számegyenesen (racionális 

számkör). 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (elem, válogatás, ábrázolás). 

Grafikon, diagram, koordinátarendszer – értelmezés, tájékozódás, ábrázolás.  

A nyelv logikai elemeinek felismerése a matematikában (összehasonlítás, viszonyítás, 

rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem minden, egyik 

sem, nem). 

Feltétel, előzmény, következmény felismerése, alkalmazása egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, lejegyzése, becslés, 

kiszámítás, ellenőrzés).  

A valószínűség gyakorlati fogalmának megismerése („biztos”, „lehet, de nem biztos”, 

„lehetetlen”), valószínűségi játékok, problémák. 

Problémamegoldási módszerek gyakorlása (próbálgatás; következtetés, sejtés, 

szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel). 

 

A fogalmak felismerése, alkalmazása hétköznapi, tantárgyi, gyakorlati előfordulásaikban.  

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló szintje. 

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás. 

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend). 

Az önellenőrzés igénye, alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 



 

 

Kulcsfogalmak 

Halmaz, számegyenes, pontosság (hibahatár), nagyságrend, 

koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai művelet, statisztika, 

valószínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyes gyakorlati összefüggések matematikai modelljének megalkotása (egyenes arányosság, 

táblázat, képlet, függvény, ábra).  

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletre vezető szöveges feladat megoldása.  

Algoritmusok felismerése, alkalmazása, pl. sorozatok, számtani sorozat, mértani sorozat, 

kamatszámítás.  

Arányos mennyiségek, fordított arány, százalék, százalékszámítás alkalmazása játékos, 

beugratós, gyakorlatias feladványokban.  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció és kooperáció javuló szintje.  

Többféle megoldási út keresése. 

Az eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Az ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás. 

A helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, egyenlet, definíció (képlet, szabály), 

grafikon, táblázat, diagram, algoritmus, kamat.  

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai  

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Alapfokú tájékozódás a térben, egyszerű alakzatok és testek 

felismerése, elemi mérés (vonalzó, szögmérő, mérőszalag), vázlatos 

rajzolás, derékszögű koordináta-rendszer ismerete, képletgyűjtemény 

használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története: a földmérés gyakorlati 

szükségességéből). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Alapvető geometriai fogalmak ismerete (sík és tér, pont, egyenes, félegyenes, szakasz, 

távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség, síkidomok és térbeli testek). 

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai megállapítása.  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása egyszerű esetekben. 

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek kapcsolata – 

szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása egyszerű következtetésekben.  

 

Mérés (módszerek, mértékegységek alkalmazása), kerület, terület (gyakorlati pl.) 

kiszámítása. 

Egyszerű testek fajtáinak felismerése (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat becslése, képletgyűjteménnyel kiszámolása. 

Vektorok fogalma. 

(Szak)rajz, ábra olvasása, értelmezése. 

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

Geometriai ismeretek használata gyakorlati problémákban. 

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. 

Az eredmények korrekt szöveges megfogalmazása. 

Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás.  

Közelítő fejszámolás, becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). 



 

 

Az önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, síkidom, test, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, síkidom, nevezetes alakzatok. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes  

- elvégezni alapműveleteket és egész kitevőjű hatványozást racionális 

számkörben;  

- behelyettesíteni és kiszámolni (géppel) adott (szakmai) képletek 

értékét;  

- megoldani egyszerű szöveges problémákat (következtetés, 

próbálgatás, elsőfokú egyenlet);  

- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha, akkor, is);  

- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást;  

- használni elemi geometriai fogalmakat és mértékegységeket;  

- elvégezni elemi méréseket, geometriai számításokat; 

- felismerni szimmetriát, egybevágóságot; 

- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta-rendszerben;  

- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

- értelmezni, ábrázolni a tanultakhoz kapcsolódó grafikonokat, 

diagramokat, táblázatokat;  

- felismerni a matematika (halmazok, valószínűség, kombinatorika, 

statisztika, geometria) elemi fogalmait, szakkifejezéseit; 

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

- új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan, algebra 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, 

algebrai kifejezés, képlet behelyettesítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Alapműveletek, hatványozás, négyzetgyökvonás (számológéppel). 

Algebrai kifejezések (alapműveletek), műveleti szabályok alkalmazása, képletek, 

behelyettesítés (képletgyűjtemények használata).  

Pontosság (hibahatár), nagyságrend (normál alak), számolás fejben, papíron, géppel, becslés, 

kerekítés. 

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás.  

Önellenőrzés igénye.  

Zsebszámológép gyakorlott használata. 

Kulcsfogalmak 
Szám, alapművelet, hatvány, négyzetgyök, normál alak, becslés, 

pontosság (hibahatár), ellenőrzés, számegyenes. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése, számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a 

számegyenesen. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Halmazokkal kapcsolatos műveletek végzése (részhalmaz, metszet, unió, ábrázolás).  

Grafikon, diagram, koordináta-rendszer használata. 

A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása a matematikában (összehasonlítás, 



 

 

viszonyítás, rendezés, relációk, műveletek: és, vagy, ha - akkor, minden, van olyan, nem 

minden, egyik sem, nem). 

Ellentmondás, bizonyítás, általánosítás felismerése, alkalmazása egyszerű esetekben. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, lejegyzése, megoldási terv, 

becslés, kiszámítás, ellenőrzés), matematikai modellalkotás.  

Gráfok, kombináció, variáció alkalmazása egyszerű problémákban.  

Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, de nem biztos”, 

„lehetetlen”), valószínűségi játékokban, problémákban.  

Probléma-megoldási módszerek alkalmazása (próbálgatás; következtetés, sejtés, 

szabályosságok, lehetőségek kipróbálása, ellenpélda szerepe). 

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, relevancia, következtetések).  

 

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló szintje.  

Önismeret fejlődése, reális énkép.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás.  

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).  

Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Halmaz, számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, logikai 

művelet, statisztika, valószínűség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, 

függvények ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, 

hatványozás, kamatszámítás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 



 

 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gyakorlati összefüggések matematikai modelljének alkalmazása (egyenes/fordított 

arányosság, táblázat, grafikon, képlet, függvény). 

Elsőfokú egyismeretlenes egyenletre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladat 

megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. 

Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű számítások gyakorlati 

problémákban; mértani sorozat elemeinek számolása; kamatszámítás (kamatos kamat 

számítása). 

(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje.  

Többféle megoldási út keresése.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.  

Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás.  

Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 

diagram, algoritmus. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A geometria alapjai 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, 

vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 



 

 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az alapvető geometriai fogalmak ismerete és használata (sík és tér, pont, egyenes, 

félegyenes, szakasz, távolság, szög, párhuzamosság, merőlegesség).  

Síkidomok és térbeli testek felismerése (modell, absztrakció fogalma).  

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, tulajdonságai megállapítása (Thalész-tétel).  

Tulajdonságok, szabályosság, szimmetria felismerése, alkalmazása egyszerű esetekben.  

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek kapcsolata – 

szögfüggvény).  

Egybevágóság, hasonlóság felismerése, alkalmazása.  

Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület (gyakorlati pl.) kiszámítása.  

Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, képletgyűjteménnyel kiszámolása.  

Rajzok értelmezése (műszaki, szakmai példák).  

Vektorok fogalma, egyszerű alkalmazások.  

Geometriai problémák vázlatos ábrázolása, modellezése.  

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. Eredmények korrekt szöveges 

megfogalmazása. Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás. Közelítő fejszámolás, 

becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

szimmetria, nevezetes síkidomok, szabályos testek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes  

- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 

(szakmai) képletek értékét;  

- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 

(következtetés, elsőfokú egyenlet); 

- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha-akkor, is); 

- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 

szöveges problémákra is;  

- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 

mértékegységeket;  

- elvégezni geometriai számításokat;  

- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  

- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta-rendszerben; 

- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 



 

 

- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 

grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 

- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, 

szakkifejezéseit;  

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

- új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

11. évfolyam 

 

Az utolsó évfolyam heti egy óráját a megelőző két év tananyagának megerősítésére, illetve a 

szakma elsajátításához elengedhetetlen matematikai ismeretek hangsúlyozására fordítjuk. 

Kiemelten foglalkozunk a képletek használatával, a mértékegységváltással, a 

százalékszámítással, az arányossági feladatokkal és a terület és kerületszámítással.  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Számtan, algebra 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Gyakorlottság a számolásban, alapműveletek, tízes számrendszer, 

algebrai kifejezés, képlet behelyettesítése. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mértékegységváltás, százalékszámítás, arányossági feladatok. Hatványozás, 

négyzetgyökvonás alkalmazásának további megerősítése (számológéppel). 

Képletek, behelyettesítés (képletgyűjtemények használata). 

 

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Matematikai ismeretek helyes alkalmazása gyakorlati problémákban. 

Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás.  

Önellenőrzés igénye.  

Zsebszámológép gyakorlott használata. 



 

 

Kulcsfogalmak Hatvány, négyzetgyök, becslés, pontosság (hibahatár), ellenőrzés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Gondolkodási módszerek, halmazok, kombinatorika, 

valószínűség, statisztika 

Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Halmaz, grafikon, szöveges feladat, valószínűség fogalmának 

felismerése, számolási készség, szövegek értő olvasása, tájékozódás a 

számegyenesen. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Grafikon, diagram, koordináta-rendszer használata. 

Szövegértelmezés gyakorlati feladatokban (adatok kiválasztása, lejegyzése, megoldási terv, 

becslés, kiszámítás, ellenőrzés), matematikai modellalkotás.  

Gráfok, kombinatorika alkalmazása egyszerű problémákban.  

Valószínűség gyakorlati fogalmának alkalmazása („biztos”, „lehet, de nem biztos”, 

„lehetetlen”), valószínűségi játékokban, problémákban.  

Statisztika a hétköznapi életben (adatgyűjtés, mintavétel, relevancia, következtetések).  

 

Aktív, kreatív munkavégzés, a kommunikáció, kooperáció javuló szintje.  

Önismeret fejlődése, reális énkép.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás.  

Közelítő fejben számolás, becslés (nagyságrend).  

Önellenőrzés igénye, alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. 

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Számegyenes, koordinátarendszer, grafikon, diagram, statisztika, 

valószínűség. 

 



 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Függvények, sorozatok, egyenletek, algoritmus 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális körben, számegyenes, koordinátarendszer, 

függvények ábrázolása értéktáblázatból, sorozatok fogalma, 

hatványozás, kamatszámítás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Képletek rutinszerű alkalmazása. Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és az elsőfokú 

egyismeretlenes egyenletekre (egyszerű egyenletrendszerre) vezető szöveges feladat 

megoldása, ellenőrzés, megoldhatóság vizsgálata. 

Algoritmusok: pl. sorozatok, számtani sorozat – egyszerű számítások gyakorlati 

problémákban; mértani sorozat elemeinek számolása; százalékszámítás, kamatszámítás 

(kamatos kamat számítása). 

(Fejtörők, beugratós, gyakorlatias feladványok.)  

 

Önálló, aktív munka, kreativitás, kommunikáció, kooperáció javuló szintje.  

Többféle megoldási út keresése.  

Eredmények korrekt, szöveges megfogalmazása.  

Közelítő fejszámolás (nagyságrend), becslés, pontosság.  

Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás.  

Helyes megoldások számának keresése (mikor lehet több is?). 

Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása.  

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban.  

Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Százalék, sorozat, függvény, képlet, szabály, grafikon, táblázat, 

diagram, algoritmus. 

 

 

Tematikai egység/ A geometria alapjai Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél 8 óra 

Előzetes tudás 
Tájékozódás a térben, alakzatok és testek felismerése, elemi mérés, 

vázlatos rajzolás, képletgyűjtemény használata. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A tájékozódás fejlesztése a világ mennyiségi viszonyaiban, a térben és 

az időben. Megismeréshez szükséges képességek fejlesztése 

(tapasztalat, képzelet, emlékezés, gondolkodás, rendszerezés, 

ismerethordozók használata). Problémakezelés és -megoldás 

fejlesztése. A kreativitás fejlesztése (adott feltételek szerint). Akarati, 

érzelmi, önfejlesztő képességek fejlesztése, az együttéléssel 

kapcsolatos értékek erősítése (kommunikáció, együttműködés, 

motiváltság, önszabályozás, énkép). A matematika épülésének 

bemutatása (geometria története). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Háromszög, négyszög, sokszög, kör felismerése, kerülete, területe, további tulajdonságainak 

megállapítása (Thalész-tétel).  

Derékszögű háromszög adatai, Pitagorasz-tétel (oldalak és szögek kapcsolata – 

szögfüggvény).  

Mérés (módszerek, mértékegységek használata), kerület, terület (gyakorlati pl.) kiszámítása.  

Egyszerű testek fajtái tulajdonságainak megállapítása (gúla, kúp, hasáb, henger, gömb).  

Alapadatokból terület, térfogat, felszín becslése, képletgyűjteménnyel kiszámolása.  

 

Kreativitás, kommunikáció, kooperáció, önismeret fejlődése. Eredmények korrekt szöveges 

megfogalmazása. Logikus, fegyelmezett, mérlegelő gondolkodás. Közelítő fejszámolás, 

becslés (nagyságrend), pontosság (hibahatár). Önellenőrzés igénye, rutinszerű alkalmazása. 

Tájékozódás térben, időben, folyamatokban. Ismerethordozók kezelése, tudatos használata. 

Kulcsfogalmak 
Sík, tér, szög, távolság, mérés, kerület, terület, térfogat, felszín, 

nevezetes síkidomok, szabályos testek. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló képes  

- behelyettesíteni, megbecsülni és kiszámolni (géppel) összetettebb 

(szakmai) képletek értékét;  

- matematikailag értelmezni és megoldani szöveges problémákat 

(következtetés, elsőfokú egyenlet); 

- értelmezni relációkat (kisebb, nagyobb), logikai kapcsolatokat (nem, 

és/vagy, ha-akkor, is); 

- alkalmazni az egyenes és fordított arányosságot, százalékszámítást 

szöveges problémákra is;  



 

 

- használni és alkalmazni elemi geometriai fogalmakat és 

mértékegységeket;  

- elvégezni geometriai számításokat;  

- felismerni szimmetriát, hasonlóságot, egybevágóságot;  

- tájékozódni számegyenesen, derékszögű koordináta-rendszerben; 

- felismerni műveletsorokat, algoritmusokat; 

- értelmezni, ábrázolni a feldolgozott témakörökhöz kapcsolódó 

grafikonokat, diagramokat, táblázatokat; 

- felismerni, értelmezni a matematika (halmazok, valószínűség, 

kombinatorika, statisztika, geometria) elemi fogalmait, 

szakkifejezéseit;  

- megfogalmazni a szakma tanulása során felmerült matematikai jellegű 

kérdéseit, problémáit, megoldást keresni ezekre; 

- új információkat keresni (könyvtárban) interneten. 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 

A Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Pedagógiai Programjában 

rögzítettek szerint. 

 

 

5. A matematika tantárgy értékelésének formái, szempontjai 

 

A Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Pedagógiai Programjában 

rögzítettek szerint. 

 

Értékelés irányelvei:  

 

 0% - 24% elégtelen (1) 

 25% - 39% elégséges (2) 

 40% - 59% közepes (3) 

 60% - 79% jó (4) 

 80% - 100% jeles (5) 

 

 

 



 

 

Különbözeti vizsga 

2020. szeptember 1-jétől induló képzéshez Matematika 9. évfolyam 

Témakörök: 

 Függvény fogalma, függvénytulajdonságok (függvénytranszformációk, teljes függvény 

jellemzése) 

 Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek (összetettebb feladatok) 

 Kombinatorika, gráfok (kombinatorikai alapfeladatok, permutáció, variáció, 

kombináció, gráfelméleti alapismeretek) 

 Valószínűségszámítás (klasszikus valószínűség számítás) 

 Leíró statisztika (teljes adat elemzés, átlag, módusz, medián, gyakoriság, relatív 

gyakoriság) 

Különbözeti vizsga formája: 

 írásbeli  

Különbözeti vizsga időtartama: 

 45 perc 

Értékelés irányelvei:  

 0% -24% elégtelen (1) 

 25%-39% elégséges (2) 

 40%-59% közepes (3) 

 60%-79% jó (4) 

 80%-100% jeles (5) 

Amennyiben a tanuló a fent rögzített követelményrendszer alapján legalább 25%-os 

teljesítményt nyújt, a különbözeti vizsgán megfelel. 

 

 

 



 

 

9. Természetismeret tantárgy Szakképző Iskola 9-11. évfolyam 
 

A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: 

 

Természetismeret tanítása csoportbontás nélkül 9. évfolyamon.  

Célunk, hogy a tanuló megismerje a természet működési alapelveit, az alapvető tudományos 

fogalmakat, módszereket és értse az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait. 

Fontos, hogy a tanuló eljusson a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az 

alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

 

A tantárgy órakerete:  

 

Évfolyam Heti órakeret 

Évi órakeret az 

óraterv minta 

alapján 

Helyi 

tantervben 

megvalósuló 

évi óraszám 

9. 3 108 108 

10. 0 0 0 

11. 0 0 0 

 

2. Tantárgyi bevezető 

A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos 

ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk-

környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, 

képességeket fejleszti. 

Általános célként jelenik meg a természetismeret kerettantervében, hogy az alkalmas 

legyen a tanuló szakmai képzésének, illetve az általános középfokú oktatás más 

intézménytípusaiban való részvételének megalapozására azzal együtt, hogy lehetővé tegye az 

ezen intézményekbe lépni nem készülők tudásának bővítését is, a nekik megfelelő tananyag és 

fejlesztési feladatok segítségével.  

A természetismeret kerettantervi követelményrendszerét az intézmény a helyi 

tantervében igazítja mind a diákok, mind az intézményben oktatott szakmák/szakmacsoportok 

által meghatározott, leghatékonyabbnak tekintett tartalomhoz és módszertanhoz. 



 

 

A hároméves program komoly partnernek tekinti, gondolkodásra és tevékenységekre 

hívja a tanulókat. A program fontos eleme, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények 

és az iskolai tanulás, a tudomány és a hétköznapok között. Megmutatja a már sok kudarcot 

megélt diákoknak is, hogy az órai témákkal való foglalkozás örömforrás is lehet, az óra 

élményeket is adhat. Mindeközben kiegészíthetjük és továbbépíthetjük a diákok általános 

iskolából hozott hiányos tudását és fejleszthetjük képességeiket.  

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős 

és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete 

nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok 

természettudományos műveltségén, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, 

mérlegelő és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg 

a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. 

Ennek ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A 

kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és természet szeretetén és a környezet 

ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. A programnak fel kell készítenie a diákot 

a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell 

arra, hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természet-gazdasági folyamatokat, amelyek 

változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

A természetismereti és technikai kompetencia mérlegelő és kíváncsi attitűdöt alakít ki 

az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki 

megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a 

biztonságot és a fenntarthatóságot. 

A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak rögzítésére 

szolgál. Legnagyobbrészt azonban a szemléletet alakítja, azt mutatja meg, hogyan érdemes 

tanulni, hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást bővít és olyan képességeket 

fejleszt, amelyek a mai világban elengedhetetlenek. Segít megérteni, hogy tanulni és 

gondolkodni kell.  

A kerettanterv épít a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai használatára, 

valamint a természetismeret iránti érdeklődés felkeltése utáni önálló tanulói IKT-alkalmazásra 

is.  

A természetismeret tárgyat elsősorban a matematika tantárggyal egységben célszerű 

tanítani. Különösen javasolt, hogy az év eleji szintfelmérés és a tanév végi komplex mérés 

együttes tartalommal történjen. Ezen túlmenően a kerettanterv kapcsolódási pontokat tartalmaz 

a többi műveltségterülethez is, komplex módon.  



 

 

A programban a tanévet egy közös produktummal járó feladat zárja. Ennek 

elkészítésében mindenkinek részt kell vennie. A projekt témája és a feldolgozás módja a tanár 

és az osztály közös döntésén múlik.  

 

Az első félév során a tanuló képet kap a fizika, a természetföldrajz és a biológia által vizsgált 

egyes összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, tudásunk 

alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának 

módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a 

mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az élettelen természetben 

(meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket szerez testünk 

fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti környezeti 

állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. 

Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret 

és a matematika között. 

A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt 

szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget 

adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

A legfontosabb célok a következők:  

— a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

— legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok 

ismeretében az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

— ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

— legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

— legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

A második félév fő célja az elvontabb, közvetlenül kevésbé érzékelhető természeti jelenségek 

vizsgálata. A tanuló képet kap a kémia, fizika, természetföldrajz és biológia által vizsgált egyes 

energetikai összefüggésekről, a természettudományos, „láthatatlan” dolgok kutatásának 

módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól is.  

A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az 

elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban, valamint az 

öröklődés, az ember egyedfejlődése, az evolúció és a változások keretét adó környezet 

fogalmáról. 

Érti a fentiek az élettelen természetben és az élő szervezetben betöltött szerepét.  



 

 

Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti 

egységéről. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a 

társadalomismeret és a matematika között is. 

 

A legfontosabb célok a következők:  

— a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása; 

— az energia és energiaáramlás mint általános szervező elv megismerése; 

— a „láthatatlan” hatások megismerése; 

— az atomi/molekuláris folyamatok megismerése;  

— az atomi/molekuláris folyamatok szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 

— az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

— az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

— az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

— az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 
 

3. A tantárgy órakeretének évfolyamok és témakörök közötti felosztása 

 

 

9. évfolyam 

 

 

Témakör neve 

Kerettantervi 

alapóraszám 

Helyi többlet- 

óraszám 

Témakör 

teljes 

időkerete 

Hogyan működik a 

természettudomány? 

A tudomány módszerei 

 

 

4 

 

 

0 

 

 

4 

Tájékozódás térben és időben 8 0 8 

Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel 

és erővel! 

 

5 

 

0 

 

5 

Halmazok  

 

   

 

 

 



 

 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-

változások, az időjárás elemei 

8 0 8 

Mechanikai energia 5 0 5 

Az „embergép”: mozgás, légzés, 

keringés. 

Az emberi mozgás, keringés és légzés 

élettana és anatómiája 

 

 

 

6 

 

 

 

3 

 

 

 

9 

Formák és arányok a természetben 

Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.  

Szerves molekulák a mindennapokban 

 

 

8 

 

 

0 

 

 

8 

Elektromosság, mágnesesség 5 0 5 

Energianyerés az élővilágban. 

Táplálkozás, emésztés, kiválasztás 

 

5 

 

2 

 

7 

Atomi aktivitás 5 0 5 

A szervezet egysége – idegrendszer és 

viselkedés 

 

6 

 

0 

 

6 

Mi a fény? 4 0 4 

Állandóság és változatok – információ, 

szexualitás, az emberi élet szakaszai 

 

6 

 

0 

 

6 

Honnan hová?  

Csillagászati, földrajzi és biológiai 

evolúció. 

Az ember társas viselkedése 

 

 

 

8 

 

 

 

0 

 

 

 

8 

Az evolúció színpada és szereplői 8 0 8 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének 

mérése 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

12 



 

 

Összes óraszám 97 11 108 

 

 

4. Tantárgyi tartalom: témakörök elemzése évfolyamonként 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Közös cél: Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös megbeszélése.  

  

Lehetséges változatok: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek milyen fiú/lány tetszik? 

Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit figyelt meg? Mire 

következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban, pl. lázmérés, földmérés, tömegmérés. 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és tudományos 

(atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a szív mint szivattyú) használatára. 

Modell és makett különbsége (pl. emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös 



 

 

megbeszélés. Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. emberábrázolások), 

szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, kvint, kvart) mérése pl. 

gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a hétköznapokban (népi 

időjárás-előrejelzések) és a tudományban (meteorológiai hálózat, életmód és betegségek 

kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. Attenborough: Az élő bolygó 

– részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét probléma kapcsán. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, 

sebesség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, 

év. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 

ismerete, használatuk gyakoroltatása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 

földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 

leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai ismeretek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Közös cél: A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megismerése (égtájak, égi 

mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A hasonlóság fölismerése, a 



 

 

nagyítás, kicsinyítés mértékének meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének összevetése. Időegységek. 

Az idő, sebesség, gyorsulás mértékegységeinek használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, használata mozgások 

leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; a szabadesés gyorsulása 

fogalmának ismerete és alapvető összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás fogalmának és 

összefüggéseinek ismerete.  

  

Lehetséges változatok: 

Kémiai reakciók gyorsaságának függése a hőmérséklettől és a katalizátoroktól. 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása. 

A legegyszerűbb napóra (gnomón) és a déli irány kapcsolata: a Nap naponkénti égi mozgása. 

A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú épület magasságának 

megmérése.  

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és mai mérések 

értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak és az év (a Nap évi 

mozgása és a Föld keringése alapján). A bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.  

A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív és kvantitatív 

alkalmazása. 



 

 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, 

tematikus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, 

óra, nap, évszak, év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi 

sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás, reakciósebesség, 

katalizátor. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lendületbe jövünk, azaz többet ésszel és erővel! 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az 

állandóság és a változás oksági összefüggéseinek felismerése. A 

jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak 

megalapozása (természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, 

rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Közös cél: A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív 

alkalmazása. A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a 

mindennapokban, a tapadási, csúszási és gördülési súrlódás 

megkülönböztetése.  

A lendület-megmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

  

Lehetséges változatok: 

A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: – 

rakétameghajtás. 

Centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi 

alkalmazásokban.  

Tömegvonzás ismerete, kapcsolat felismerése a bolygók 

mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

 



 

 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, 

súrlódási erő, tömegvonzás, súly. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Halmazok 

Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, az 

időjárás elemei 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a környezet kölcsönhatásairól. Tájékozódás a hazai 

földrajzi, környezeti folyamatokról.  

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 

gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése 

néhány fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Közös cél:  

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a napsugárzás, a 

léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti 

összefüggések megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a természeti környezet közti 

összefüggésekre. A halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. A Celsius-

skála alappontjai, az olvadáspont, forráspont feladatmegoldás-szintű ismerete.  

Az gáztörvények (Boyle–Mariotte, Gay–Lussac-törvények) kvalitatív ismerete és 

alkalmazása. A Kelvin-skála és a Celsius-skála kapcsolatának ismerete. 

  

Lehetséges változatok: 

Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 



 

 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. (Pl. Alföld: tölgyesek, 

szikesek, homoki gyepek, ligeterdők; középhegység: tölgyesek, bükkösök, sziklagyepek; 

magashegységek: lucosok, törpefenyves, hegyi rét; lápok). 

A gazdálkodás hatása az élővilágra: fokgazdálkodás, erdőirtások, bányászat, 

folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, vízvezeték, monokultúrák, kemikáliák, 

természetvédelmi területek, biogazdálkodás. 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problémái. Víznyerés, ivóvíz, 

víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Sziklagyepek: természetvédelmi érték. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, trágyázás). 

A gáztörvények: Boyle–Mariotte, Gay–Lussac kvantitatív ismerete és alkalmazása.  

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás, Arkhimédész 

törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, merülés feltételeinek megállapítása és 

következtetések. 

Hidraulikus emelő működési elve. 

Pascal-törvény. 

A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét példák. 

Bernoulli-törvény, Magnus-hatás. 

Kulcsfogalmak 

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, 

gáztörvény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, 

halmazállapot, olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, 

páratartalom, harmat, dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, 

talaj, szikes, ligeterdő, monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, 

gyógyvíz, biológiai tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, 

egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, környezet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 



 

 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai 

energiafajták, energiamegmaradás, rendszer). A munka és az energia 

kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Közös cél: 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi alkalmazása.  

  

Lehetséges változatok: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka összefüggéseinek alkalmazása. 

Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika első főtételének ismerete. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os hatásfok elérésének 

fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, 

változás, rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés. 

Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és 

anatómiája 

Órakeret 

(6 + 3) 

óra 

Előzetes tudás 
A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás 

mértékegységei. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek 

megértése. Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai 

alapelveinek megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 

megismertetése, az egészséges életmódra való törekvés erősítése. 



 

 

fejlesztési 

feladatok 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Közös cél:  

A mozgás és légzés mechanikájának megismerése. A szív és az erek mechanikájának 

megismerése. Alapvető egészségvédelmi ismeretek elsajátítása. 

  

Lehetséges változatok: 

Az emelő-elv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok példáján. 

A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). Az izomműködés lényege. 

A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  

A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés hatékonyságát 

befolyásoló tényezők áttekintése. 

A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A védekező reflexek (köhögés, 

tüsszentés) szerepe.  

A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszám-változás terhelés hatására (kiscsoportos 

feladat).  

A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, dohányzás, szmog, TBC). 

A szív fölépítése és működése (makett alapján). A vér és a nyirok, az erek szerepe.  

Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és egészségmegőrző hatások 

(magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, infarktus). 

Kulcsfogalmak 

Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, 

légcsere, légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, 

vérnyomás, kockázati tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 

 

 

Tematikai egység/ Formák és arányok a természetben Órakeret 



 

 

Fejlesztési cél Elemek és vegyületek. Kristályrácsok.  

Szerves molekulák a mindennapokban 

8 óra 

Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és 

molekula, szerkezeti képlet. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az arányok fontosságának beláttatása, rögzítése. Arányokat fenntartó 

és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok 

fölismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének beláttatása. Szerkezet, arány 

és biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Közös cél:  

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend fölismerése az anyagok 

szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula 

gyakorlati fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 

Lehetséges változatok: 

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és tükörszimmetrikus (ember) 

lények. 

A férfi, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.  

Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység jellemzése (százalék). 

Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) és az iparban (ötvözetek, beton). 

Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): hiánybetegségek, fény, 

víz stb. 

Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű példákon. 

Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi egység (cella).  

Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, folyadékkristályos 

kijelzők. 

A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, tartósítószerek). Előnyök, 



 

 

veszélyek mérlegelése. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés, fűtés, vegyipar). 

Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etilalkohol, aceton, ecetsav). 

Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban (szőlőcukor, keményítő, 

cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, aminosavak, fehérjék, DNS. 

Óriásmolekulák felépítése és lebontása az élőlényekben. Az óriásmolekulák érzékenysége: 

kicsapódás. Mérgezések és következményeik. 

Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, 

felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, 

szénhidrogén, karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesesség 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 

kapcsolatrendszere, az információ terjedése lehetséges módjainak 

leírása az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb 

ismeretek szerzése a bennünket körülvevő térről. Alapismeretek 

szerzése az elektromágneses hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Közös cél: 

Az elektromosság, mágnesesség mint kölcsönhatás megismerése. 

  

Lehetséges változatok: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség gyakorlati/természetbeni megjelenési 

formáira, alapvető összefüggések felismerése.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök összeállítása, mérések 

végzése. 



 

 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív összefüggéseinek alkalmazása, 

különböző elektromos eszközök teljesítményének összehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni megjelenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a gyakorlati alkalmazásokra. 

(A spektrum különböző tartományaiban: mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon 

stb.) 

Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, 

Coulomb-törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, 

váltóáram, elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, 

elektromágneses indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses 

hullám. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 

Órakeret 

(5 + 2) 

óra 

Előzetes tudás 
Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A 

légzés funkciója. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, 

emésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az 

emberi szervezetben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 

egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Közös cél:  

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az élővilágban és az 

emberi szervezetben. 

Anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 



 

 

  

Lehetséges változatok: 

Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, élősködők, lebontók, 

fotoszintetizálók. 

Táplálkozási hálózat. 

Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, epe, hasnyál).  

Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, mérgezések. Az alkohol hatása. 

Testkép, testépítés, táplálékkiegészítők kockázatai. 

A vér szerepe, vérkép.  

A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, átalakítások).  

Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 

A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányainak (homeosztázis) 

megőrzése. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, 

vérplazma, visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 
Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, 

normálalak. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának 

mélyítése. Az állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok 

mérettartományában bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az 

energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Közös cél:  

Az elektronburok és az atommag szerkezetének áttekintése. Az 

atomenergia ismerete. 

 

Lehetséges változatok: 

Az anyag atomos szerkezetének tudatosítása konkrét jelenségeken 

keresztül. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, 

hatásának megismerése az élő szervezetre. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

 

Kulcsfogalmak 

Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, 

rádióaktivitás, atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, 

napenergia, atomerőmű. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A szervezet egysége – idegrendszer és viselkedés 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák 

csoportban élő állatokra. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez 

való alkalmazkodás megismertetése. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Közös cél:  

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és az azt fenyegető főbb hatások áttekintése az 

emberi szervezet szintjén és a társas kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány 

formája az emberi szervezetben. 

  

Lehetséges változatok: 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), 

a testméretet megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

A reflexek fölépítése (térdreflex). 

Az idegrendszer szabályozó működése: a testhőmérséklet szabályozása. 

Érzékszervek: az éleslátás feltételei (pupillareflex, élességállítás). 

Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, gyógyszerek). 

Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult viselkedéseiben: szülő-gyermek 

kapcsolat, kortárscsoportok, reklámok, függőséget okozó hatások, értelemadás.  

Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 

Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 



 

 

Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, célsejt, szorongás, reflexív, 

vegetatív központ, tudatmódosítás, immunitás, antigén, stressz, 

feltételes reflex, próba-szerencse, bevésődés, utánzás, belátás, 

kulcsinger, motiváció, öröklött gátlás, hierarchia, agresszió, 

segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a fény? 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény 

esetén, a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a 

mindennapokban.  

 A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Közös cél: 

A fény tulajdonságainak áttekintése. 

  

Lehetséges változatok: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív szabályainak 

megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata és gyakorlati 

alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének következményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” megjelenési formái. 

A fénysebesség kitüntetett szerepe. 



 

 

Kulcsfogalmak 
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, 

fénysebesség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az 

emberi élet szakaszai 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A férfi és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A 

szexualitás genetikai szerepének megismerése.  

A nemi működések megismerése a családtervezés és az 

egészségmegőrzés szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

 Közös cél:  

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az öröklődés és a nemiség 

kapcsolata. A nemi működések biológiai háttere emberben. A genetika és a szexualitás 

egészségügyi vonatkozásai. A genetikai információ megváltozásának lehetséges 

következményei. 

  

Lehetséges változatok: 

Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő betegségek).  

Mennyiségi és minőségi jellegek különbsége, a környezet szerepe. 

A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában (az ivarsejtek sokfélesége, 

a testi sejtek genetikai azonossága). 

A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és szabályozatlan osztódás 

(rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 



 

 

A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  

Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a csecsemő világa. Nemi 

érés, öregedés, halál.  

Betegségek szűrése, betegjogok. 

Kulcsfogalmak 

Gén, génváltozat (allél), mennyiségi és minőségi jelleg, recesszív 

(elnyomott) jelleg, mutáció, mutagén és rákkeltő (karcinogén) hatás, 

ivarsejt, ivarszerv, petefészek, tüsző/repedés, menstruáció, 

megtermékenyülés, tüszőhormon, sárgatesthormon (progeszteron), 

tesztoszteron, beágyazódás, magzat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová?  

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció. 

Az ember társas viselkedése 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és 

agresszió. Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, 

bolygómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 

összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Közös cél: 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani és biológiai 

folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai jellemzőjének megfogalmazása. 

 

Lehetséges változatok: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. 

Legalább két-két jellemző csillagkép ismerete a téli és a tavaszi égboltról, valamint két-két 



 

 

jellemző csillagkép ismerete az északi és a déli féltekéről. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések oka, következményei. 

A jégkorszakok nyomai. 

Hegységképződés és pusztulás. 

Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. 

Az evolúció darwini leírása. 

Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és anatómiai érvek. 

A szelekció hatása (mesterséges, természetes). A háziasítás. Ellenálló kórokozók terjedése. 

A biológiai evolúció közvetlenül az emberi társadalomra való alkalmazásának veszélyei 

(szociáldarwinizmus, eugenika). 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése. 

A nagy kihalási hullámok lehetséges magyarázatai. 

Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés és szabályteremtés 

példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az eltérő csoportok közti együttműködés 

biológiai háttere. 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 

Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, 

közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, 

önzetlenség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-

medencében. 



 

 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az érvelés, 

bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének mérlegelő vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés 

kialakítása az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében 

a háztartásokban és kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Közös cél:  

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember szerepének elemzése. Környezet 

és egészség összefüggései, néhány lehetséges megoldási módszer értékelése.  

 

Lehetséges változatok: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az anyag- és 

energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek). 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító civilizációk és a természeti 

környezettel összhangban maradó gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre 

szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, 

területek és a biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. Helyi környezeti 

probléma felismerése, információk gyűjtése. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan és kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői (fogyasztás, városiasodás, 

fosszilis energia felhasználása, globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 



 

 

Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Projektek  

A tanulók éves teljesítményének mérése 

Órakeret 

(6 + 6) 

óra 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; a tanév során elsajátított ismeretek. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

A tanulók teljesítményének mérése – komplex mérés a matematika és 

a természetismeret területén. (A mérés feladata annak ellenőrzése, 

hogy a tanuló milyen mértékben igazodik el a természet szerveződési 

szintjei között, különös tekintettel az atomi és egyed feletti szintekre, 

képes-e a valószínűségi szemlélet alkalmazására mindennapi 

szituációk elemzése során is.) 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Részvétel a projekt tervezésében, lebonyolításában és értékelésében; a projektmódszer 

megismerése. 

Szabad sáv: a választott tartalomnak és formának megfelelően. 

Részvétel a „tudáspróbán”. 

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 



 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló fogalmazza meg és konkrét példán ismerje föl az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet különbségét, a két vizsgálati mód célját. Értse 

a számszerűség jelentőségét a mérésekben, tudjon ábrázolni és leolvasni 

mért adatokat. 

Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Értse a 

térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tudjon 

tájékozódni térképeken.  

Értse a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Találjon 

kapcsolatot a tömeg és a súly között. Értse az ok és okozat közötti 

kapcsolatrendszert. Értse az energia, a munka, a hatásfok és a hő 

összefüggését. Ismerje az emberi szervezet működésének mechanikai 

hátterét. 

Magyarázzon mindennapokban tapasztalt jelenségeket anyagi 

halmaztulajdonságokkal. Értse az éghajlat és az időjárás elemeinek 

fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 

gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezze és ábrázolja a természetben megfigyelhető 

arányokat, ismerjen példákat vizsgálatuk módjára. Hozza kapcsolatba az 

anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

Értse az elektromosság és mágnesesség alapjait.  

Értse az áram mágneses, valamint a mágneses tér változásának 

elektromos hatását.  

Értse a szervezetünkön átáramló anyag és energia szerepét, 

összefüggését egészségünkkel. Magyarázza el az élőlények egymásra 

utaltságát. Magyarázza el a biológiai rendszerek belső rendjét a 

szabályozás és vezérlés segítségével. Értse az alkalmazkodás szerepét 

az egyéni és társas viselkedésben. 

Értse az anyag atomos felépítését, ismerje a proton, neutron, elektron 

helyét és szerepét az atomon belül. Legyen tisztában a radioaktivitás 

okával és élettani hatásával. Legyen tisztában az atomenergia 

felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti hatásaival. 

A tanuló értelmezze a tulajdonságok öröklődését családfán, különítse el 

öröklött és szerzett tulajdonságainkat. Legyen áttekintése a genetikai 

információról, a génműködés szabályozottságáról, egyirányú 

változásairól (egyedfejlődés) és zavarairól. 

Ismerje a Föld és alkotóanyagainak helyzetét a Naprendszerben és az 

Univerzumban. 



 

 

Ismerje a nemek kromoszomális meghatározottságát, a nemi ciklusok és 

a családtervezés hormonális-élettani hátterét. 

Ismerjen nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, ismerje ezek bizonyítékait, okait. 

Ismerjen az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő 

és növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 

fölépítését. Tudjon példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 

környezetátalakító szerepére. 

 

 

A magasabb évfolyamba lépés feltételei: 

 

A Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Pedagógiai Programjában 

rögzítettek szerint. 

 

 

5. A természetismeret tantárgy értékelésének formái, szempontjai 

 

A Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Pedagógiai Programjában 

rögzítettek szerint. 

 

Értékelés irányelvei:  

 

 0% - 24% elégtelen (1) 

 25% - 39% elégséges (2) 

 40% - 59% közepes (3) 

 60% - 79% jó (4) 

 80% - 100% jeles (5) 

 

Fenntarthatóság 

Az utóbbi évtizedekben beléptünk abba a korba, amikor az emberi tevékenységnek a Föld 

ökoszisztémáira gyakorolt hatása beláthatatlan következményekkel járhat, amennyiben nem 

teszünk komoly lépéseket a negatív hatások csökkentésének érdekében. Az 1980-as években 

megjelent fenntartható fejlődés fogalmának a lényege, hogy a globalizált társadalmunknak az 

önfenntartó rendszerek ösztönzése révén kell fenntartania a természetes rendszerek és források 



 

 

összességét. A fő cél a Föld meglévő értékeinek megóvása, valamint rugalmasságunk erősítése. 

Mindezek a gondolatok komoly teret nyertek a köznevelésben. A fenntarthatóságra nevelés 

egyre fontosabb része az iskolai tananyagnak. Az iskolai nevelésnek fontos feladata a 

környezettudatos szemléletformálás. Az intézményeknek törekedni kell arra, hogy a diákjaik 

minden tanórán és programon olyan ismereteket szerezzenek, amelyekkel hatékonyabban 

tudják keresni és kutatni a természetben tapasztalt jelenségek okait, összefüggéseit. Így tudnak 

egységes egészként tekinteni a környezetükre és benne az emberre. Így válhatnak tudatos, 

felelősen fogyasztó, a természetet óvó felnőtté. 

 A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány támogatásával 2020-ban kezdődött meg a 

fenntarthatóságra nevelés tantárgyi kereteinek a kidolgozása. A fejlesztés célja az volt, hogy a 

köznevelés teljes vertikumára kidolgozzon egy olyan programot, amely segíti a hatékony 

környezeti nevelés megvalósulását. A fejlesztők egy különleges, a szemléletfejlesztést 

középpontba állító, választható tantárgy megalkotását tűzték ki célul. Olyan tantárgyét, amely 

beláttatja és megérteti a felelős környezeti magatartás, a fenntarthatóságra törekvés fontosságát. 

Integrálja és szintetizálja a más közismereti tantárgyakban megjelenő releváns tartalmakat. 

 A fenntarthatóság tantárgy tanításának célja elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, 

hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek 

megértetése. A tantárgy témakörei szorosan illeszkednek a tanulók mindennapi 

tapasztalataihoz. A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés, az elemzés, az érvelés, a vita, 

a közös alkotás, a kritikai gondolkodás, az együttműködés. A tananyag elsajátítását 

gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a motiváció ébrentartásával lehet 

elősegíteni.  

 A Nemzeti alaptanterv egyik kiemelt fejlesztési területe maga a fenntarthatóság. Az 

alaptanterv megfogalmazásában a felnövekvő nemzedéknek meg kell tanulnia, hogy az 

erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen használja. Ebben a tanulási 

folyamatban részt kell venniük az intézményeknek is, hiszen az iskolai keretek alkalmasak arra, 

hogy ezeket a készségeket megtanulják. A tananyag-feldolgozás alapja a tanulók előzetes 

tapasztalatai, mindennapi ismeretei, valamint a tanult kapcsolódó tantárgyi tartalmak. A 

kerettantervben foglaltak keretet biztosítanak a mérlegelő és kutatói szemlélet kialakítására. A 

tanulási eredményeket a kerettantervben szereplő tananyagtartalom rugalmas alakításával kell 

elérni, a tanulók szűkebb-tágabb környezete, előismeretei, érdeklődése alapján. A 

fenntarthatóság tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat fejleszti. A 

tantárgy oktatásában fejlődnek a következő kompetenciák: 

- Tanulási kompetenciák, 



 

 

- Kommunikációs kompetenciák, 

- Digitális kompetenciák, 

- Matematikai, gondolkodási kompetenciák, 

- Személyes és társas kapcsolati kompetenciák, 

- Kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái, 

- Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák. 

 A Kék Bolygó Alapítvány felkérésére elkészültek a Zöld Föld című tankönyvek és a 

hozzá kapcsolódó oktatási program. A 9. és 10. évfolyamosok számára elkészített kötet első 

rangú visszajelzéseket kapott. Népszerű és közérthető formában beszél a fenntarthatóság 

kérdéseiről. Az első Zöld Föld tankönyv a tanulók hétköznapi tapasztalataira építve az 

egészség, a természet, az utazás, a lakhatás és a divat témakörén keresztül foglalkozik a 

fenntarthatósággal. A második Zöld Föld tankönyv már az összefüggésekre koncentrál. Az 

alkotók vallják, hogy a természeti, a gazdasági és a társadalmi kérdésekre a teljes rendszer 

komplexitására való figyelemmel lehet jó válaszokat adni. Ha valamelyik tényezőről 

elfeledkezünk, akkor a Föld fenntartható működése veszélybe kerül. Minden mindennel 

összefügg, állítja az első kötet fejezetének címe. Ez a szemlélet a teljes tematikát meghatározza. 

Szó esik többek között az ökoszisztémák működéséről, a talaj és a migráció kapcsolatáról, az 

erőforrások túlhasználatáról, a vizek öntisztulásáról, az urbanizáció hátrányairól és előnyeiről, 

a népességrobbanás következményeiről, a rendszerekben gondolkodás és az összeesküvés 

elméletek összevetéséről, valamint a körkörös gazdálkodás racionalitásáról. A könyv szerzői 

gárdája szerint a fenntarthatóságot tanítani annyit jelent, mint az életet tanítani a maga 

komplexitásában. A kötet alkotói vallják, hogy a fenntarthatóság megvalósítása újfajta 

értékrendet, megváltozott jóllét fogalmat kíván. Legfőbb problémának a túlfogyasztás és az 

erőforrások pazarló használata tekinthető. Az új tankönyv hiteles, könnyen olvasható, szellemes 

interaktív. Szövege szakmai alaposságot mutat. Grafikonok, táblázatok, karikatúrák, képek, 

feladatok, érdekes történetek és lábjegyzetek egészítik ki. 

 Intézményünk 2022. szeptember 1-től tervezi bevezetni a fenntarthatóság tantárgy 

tanítását. A fenntarthatóság oktatását több okból is fontosnak tartjuk, melyek a következők: 

- Az intézmény több éve ökoiskolai feladatokat lát el. 

- A Fenntarthatósági Témahét programsorozata meghatározó eleme a tanév rendjének. 

- Tanulóink a „Diákok és tanárok a fenntarthatóságról” kutatási programban rendszeresen 

részt vesznek. A kérdőívek kitöltése során azt tapasztaljuk, hogy a tanulók nyitottak a 

fenntarthatóság irányában. 



 

 

- Szaktárgyi keretek között a tantestület minden oktatója foglalkozik a környezeti nevelés 

problémakörével. Igyekszik tantárgya oktatását úgy kialakítani, hogy a fenntarthatóság 

fogalma érintve legyen. 

- Úgy gondoljuk, hogy a tantárgy fontos szerepet fog betölteni a jövőbeli oktatásban. 

A tantárgy bevezetésének az előkészítése az elmúlt tanévben megtörtént. A tanulók kiállítás 

keretében ismerkedtek a tankönyvek érdekes témáival. Tanórai keretekben is betekintést kaptak 

a tankönyvek tematikájába. A tanulók érdeklődve várják a tantárgy oktatását. 2024 májusában 

már a fenntarthatóság vizsgatárgyat is választhatják az érettségire készülő diákok. Céljaink 

között szerepelhet a fenntarthatóság tantárgyból való érettségi kialakítása intézményi keretek 

között.  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A fenntartható fejlődés jelentése, céljai 3 óra 

Önfenntartó természet 5 óra 

Fogyasztás, divat, kikapcsolódás 6 óra 

Egészségmerőzés környezettudatosan 6 óra 

Szoba, épület, település 6 óra 

Szabadidő, közlekedés, szállítás 5 óra 

Jövőkép-alakítás 5 óra 

Összes óraszám 36 óra 

 

 

 

 

 


