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Beköszöntő 

Tisztelettel és szeretettel ajánljuk figyelmébe a tatai Eötvös József Gimnázium és Kollégium pedagógiai 

programját. 

Gimnáziumunk Komárom-Esztergom megye legnagyobb múltra visszatekintő patinás közoktatási 

intézménye. Fennállása több mint 250 éve alatt sokszor megváltozott a társadalmi-történelmi környezet és 

elvárás, de az itt folyó oktató-nevelő munkára mindenkor a szakmai igényesség és a diákok egészséges, 

sokoldalú személyiségfejlődését értéknek tartó pedagógiai szemlélet volt a jellemző. 

A gimnázium a fennmaradását, fejlődését, eredményességét és hírnevét minden korban a kiemelkedő 

egyéniségekből álló tanári kar színvonalas munkájának köszönhette.   

Büszkék vagyunk diákjainkra, akik közül sokan országos hírű, elismert tudósok és művészek lettek, vagy 

kiváló szakember, felelősségteljes szülő és ember vált belőlük.  

Az Eötvös József Gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka színvonala méltó a hagyományokhoz. Diákjaink 

országos tanulmányi és sportversenyeken való sikeres szereplése, felvételi eredményeik, valamint kiemelkedő 

nyelvismerete alapján iskolánk a megye jóhírű gimnáziumai tartozik. Tudatosan vállaljuk a kor elvárásainak 

megfelelő természettudományos, matematikai, műszaki, informatikai és humán oktatás színvonalas 

megvalósítását, a sokoldalú tehetséggondozást és egy megyei tudásközpont megteremtését. 

Pedagógiai programunkban azokat a célokat, feladatokat és pedagógiai elveket fogalmaztuk meg, amelyek 

meghatározzák iskolai munkánkat és biztosíthatják, hogy megőrizzük – esetleg felülmúljuk – eddig elért 

eredményeinket. 
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Nevelési program 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, eszközei, 

eljárásai 

1.1. Pedagógiai munkánkat meghatározó értékeink (hagyományaink, történetünk, 

pedagógiai alapelveink) 

Iskolánkban - ápolva elődeink, az 1765-ben alapított piarista gimnázium, valamint az 1948 óta működő állami, 

önkormányzati gimnázium hagyományait - névadónk, Eötvös József felfogásához híven a hagyományőrzés 

és megújulás, az értékőrzés és értékteremtés elvét követve neveljük és oktatjuk a ránk bízott fiatalokat. 

Pedagógiai munkánk egyik legfontosabb célja, hogy értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás átadásával 

felkészítsük diákjainkat az érettségi vizsgára és a felsőfokú tanulmányokra. A Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott elvek figyelembe vételével célunk, hogy fejlesszük a harmonikus személyiség 

kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi és testi képességeket.   

Ennek érdekében nevelő-oktató munkánk céljának, tartalmának, módszereinek kialakításánál az alábbiakban 

felsorolt kulcskompetenciákat tekintjük irányadóknak 

Arra törekszünk, hogy az egyetemes és magyar kultúra, valamint az egyetemes emberi erkölcs általános 

érvényű, az egyén és a társadalom számára egyaránt hasznos értékeit közvetítsük.  

Fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkra hagyományosan jellemző gyermekközpontúság, a tanárok és diákok 

kölcsönös tiszteletén, megbecsülésén és elismerésén alapuló közös munka meghatározó eleme maradjon az 

Eötvös József Gimnázium életének. 

1.2. Iskolánk céljai a tanulók sikeres nevelése-oktatása érdekében 

Közös alapértékeknek tekintjük és egységesen valljuk azokat a pedagógiai elveket, amelyek az alábbiakban 

megfogalmazott célok megvalósulásához vezetnek: 

- Diákjaink becsüljék embertársaikat, tiszteljék a tudást, az emberi munkát. 

- Humanista értékrend hordozói legyenek: tiszteljék mások véleményét, gondolatait, hitét. 

- Tegyenek szert kellő önismeretre, ennek alapján mindenkor törekedjenek a képességeikhez mért 

legjobb eredmény elérésére, ismereteiknek, tapasztalataiknak alkalmazására. 

- Legyen igényük a folyamatos önképzésre, alakítsák ki tanulási stratégiájukat.  

- Sajátítsák el az önálló munkavégzés és az önálló gondolkodás képességét, hogy felkészüljenek az egész 

életen át tartó tanulásra, a folyamatos megújulásra, újrakezdésre. 

- Nyitottak legyenek: érdeklődjenek szűkebb és tágabb környezetük, hazájuk, a világ eseményei iránt. 

Óvják és védjék természeti környezetüket, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a 

társadalom fenntarthatóságát. 

- Őrizzék és vállalják teljes szívvel nemzeti kultúránkat, történelmünket, hagyományainkat. 

Vigyázzanak anyanyelvük szépségére és tisztaságára, ugyanakkor legyenek az európaiság 

gondolatának hordozói, öntudatos európai polgárok. 

- Legyenek nyitottak a művészi kifejezés sokfélesége iránt és váljanak képessé a kulturális és művészeti 

alkotások saját nézőpontú elemzésére, értékelésére. 

- Alkotó, gondolkodó emberként legyenek aktív részesei szűkebb és tágabb környezetük formálásának, 

tudjanak megalapozott és körültekintő ítéletet alkotni. 

- Legyenek tekintettel mindenkori környezetükre, egyéniségüket megtartva legyenek empatikusak, 

befogadók az egyénnel, a csoporttal, a munkaszervezettel, illetőleg más kultúrákkal szemben. 

Tudjanak az elvárásokhoz alkalmazkodni, törvénytisztelő polgárokká váljanak. 

- Érezzenek felelősséget önmagukért, társaikért, tetteikért, lássák világosan cselekedeteik 

következményeit is. Viselkedjenek és beszéljenek kulturáltan, mások érzékenységére empátiával 

tekintsenek. 

- Legyenek becsületesek és őszinték. 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   9 / 489 Pedagógiai Programja 

- Legyenek fegyelmezettek munkájuk végzésében és életvezetésükben egyaránt.  

- Legyenek kezdeményezők és vállalkozók. Tudják megfogalmazni céljaikat úgy, hogy azok 

összhangban legyenek lehetőségeikkel, képességeikkel. E célok elérése érdekében tegyenek 

erőfeszítéseket. 

1.3. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai feladatai, eszközei és eljárásai 

1.3.1. Pedagógiai feladatok 

- A tanításban fontos szempont a tanulók aktivitásának, önállóságának kibontakoztatása. Az aktív 

tanulási tevékenység legfőbb célja olyan tanulói kompetenciák fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az 

ismereteknek különböző helyzetekben történő kreatív alkalmazását. 

- Ennek érdekében olyan aktív tanulásszervezési megoldásokat, tanulási technikákat kell alkalmazni, 

amely előmozdítja a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, 

fejlesztését. 

- Egyéni és közösségi harmóniát, egészséges munkalégkört, kölcsönös bizalomra, egymás 

megbecsülésére épülő kapcsolatrendszert kell teremteni és megőrizni a diákok és a tanárok 

közösségében egyaránt. 

- A közösségi harmónia iskolánk keretei közt a tantestület, a tanulóközösség és a szülők összetartozását, 

a közös célért folytatott értelmes vitákban összehangolt tevékenységét jelenti. Ennek érdekében 

rendszeresen működtetjük azokat a fórumokat, amelyek módot nyújtanak az iskola tevékenységének 

megismeréséhez, a vélemények, javaslatok beérkezéséhez, érdemi feldolgozásához. 

- A személyiség kibontakoztatásához egészséges, derűs, őszinte légkör szükséges, amelyet iskolánkban 

igyekszünk megteremteni. 

- Tanulóink számára lehetővé tesszük a hagyományos információ források igénybe vételét a jól felszerelt 

iskolai könyvtárunkban. A könyvtárhasználati órákon nagy hangsúlyt fektetünk az információszerzési 

technikák elsajátítására. 

- Az elektronikus média és az IKT (infokommunikációs technológia) módszertani alkalmazását, 

fejlesztését támogatjuk. A digitális tartalmak használatát a tanítási-tanulási folyamatban folyamatosan 

bővítjük. 

- Fejlesztjük az információgyűjtő, problémamegoldó és kritikusan értékelő gondolkodást a világháló 

használatában. 

- A társadalomba beágyazódó, számos ellentmondással terhelt digitális tartalmak használatánál 

kritikusságot, kulturális igényességet és magas szintű morális magatartást várunk el. 

- A hagyományos tanórákon túlmutató, informatikával támogatott projektalapú tanítási módszerek 

nagyobb szerepet kapnak.  

1.3.2. A feladatok megvalósítását szolgáló eszközök, módszerek 

- Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése, önszabályozó 

mechanizmusaik kialakítása, fejlesztése. 

- Az aktív tevékenységekre épülő tanulásszervezési formák alkalmazása, amelyek segítik a tanulót a 

tanulási eredmények által kijelölt ismeretek megszerzésében, és ezen keresztül a kompetenciák 

fejlesztésében. 

- A tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását segítő, tudásuk átrendezését lehetővé 

tevő együttműködő (kooperatív) tanulási technikák és formák alkalmazása, a párban vagy csoportban 

végzett felfedező, tevékeny és jól szervezett, együttműködésen alapuló tanulás megvalósítása.  

- A tanulói különbségekhez illeszkedő, differenciált célkijelölés, a többszintű tervezés és tananyag-

alkalmazás, a fejlesztő, tanulást támogató értékelés, a tanulói autonómiára építve. 

- A tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások alkalmazkodjanak a 

tanulók fejlesztési igényeihez, általában is támogassák a tehetségek felkutatását és tehetségük 
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kibontakoztatását, és megfeleljenek a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztési igényeinek, olyan 

eljárások alkalmazásával, mint például az egyéni rétegmunka vagy az adaptált szövegváltozatok 

felhasználása, melyek kiterjeszthetik és elmélyíthetik a tankönyvek tartalmát.  

- A tanulási eredmények elérése érdekében a tanulási környezet minden szempontból legyen 

akadálymentes és minden tanuló számára egyformán hozzáférhető. 

- A probléma-megoldási és a jelenségértelmezési folyamat támogatása közvetett, illetve közvetlen 

eszközökkel. 

- Az infokommunikációs technológia alkalmazásának folyamatos fejlesztése (internet, e-tananyagok, 

digitális projektmunkák). A technológiai fejlődés nyújtotta lehetőségek használata, a tanuláshoz 

kapcsolódó digitális technológiával támogatott oktatási módszerek sokféleségének ismerete és 

alkalmazása, olyan tanulási folyamatok során, amelyek lehetőséget adnak nemcsak a pedagógus-diák, 

illetve diák-diák együttműködés, hanem ennek következtében a hagyományos tanulási folyamat 

megváltoztatására. 

- Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony tanulásszervezéssel a tanulók cselekvő 

részvételének előtérbe állítása, az önálló problémamegoldó, gondolkodóképesség és kreativitás 

fejlesztése. 

- Lehetőség szerint iskolán kívüli szakemberek bevonása, illetve külső helyszínek (könyvtár, múzeum, 

levéltár, színház, koncert) nyújtotta pedagógiai lehetőségek felhasználása az aktív tanulói 

tevékenységek megvalósítása során. 

- Együttműködés más tantárgyakat tanító pedagógusokkal azért, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen 

a tanórákon vagy a témahetek, tematikus hetek, projektnapok, témákhoz szervezett események, 

tanulmányi kirándulások, iskolai táborok alkalmával a tantárgyak szervezett, összefüggő, illetve 

kapcsolódó tartalmainak integrálására. 

- Teamtanítás alkalmazása, amely a több tantárgy ismereteit integráló témákat feldolgozó 

foglalkozásokat közös tanítás keretében valósítja meg. 

- Az önkéntesség, közösségi szolgálat, emberi együttélés szabályainak, a társas kapcsolatok 

fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. 

- Az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét szolgáló szervezeti formák kialakítása.  

- Önálló intézményi innovációk megvalósítása, folyamatossá tétele, a tanulás eredményességét növelő 

pedagógiai módszerek alkalmazása. 

1.3.3. Tanulási környezet 

A tanulás közvetlen helyszíneként használt helyiségeket (kiemelten osztálytermeket) lehetőség szerint úgy 

kell biztosítani, hogy a különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásához a berendezések rugalmasan és 

gyorsan átalakíthatók legyenek, illeszkedjenek az osztályba járó tanulók korosztályi és egyéni 

szükségleteihez, valamint nyugodt, biztonságos és támogató tanulási környezetet teremtsenek valamennyi 

tanuló számára. Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a tanulók a foglalkozásokon IKT és digitális 

eszközöket (számítógép, más iskolai vagy saját eszköz), internetkapcsolatot és prezentációs eszközöket 

vehessenek igénybe, valamint hozzáférhetővé váljanak a hagyományos iskolai és az elektronikus könyvtárak 

egyaránt.  

A tanulók, a pedagógusok, a szülők és a pedagógiai munkát támogató minden szereplő kapcsolata – a közös 

célt szem előtt tartva – a kölcsönös tiszteleten és nyílt párbeszéden alapul.  

A tanulók értékelését egyéni fejlődésük és sikeres tanulási teljesítményük érdekében az igazságosság, az 

esélyteremtés és a méltányosság alapelveit szem előtt tartva, emberi méltóságuk tiszteletben tartásával, az 

értékelés személyes jellegének figyelembevételével szükséges megvalósítani.   

A tanulók tanulási tevékenységekben való aktív részvétele kulcsfontosságú, ezért ennek előmozdítása 

érdekében a pedagógusoknak mindvégig a tevékenységközpontú tanulásszervezési formákat részesítenik 

előnyben. A tanulás társas természetéből adódó előnyök, a differenciált egyéni munka adta lehetőségek 

kihasználása, valamint a párban vagy csoportban végzett kutatásalapú, felfedező, tevékeny és jól szervezett, 

együttműködő tanulás támogatása szintén hozzájárul a korszerű tanulási környezet megteremtéséhez.  
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Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, az azokhoz igazodó mérési 

stratégiákkal együtt, és már a tanulási folyamat elején ismertté váljanak. Az iskolai légkör bizalmi jellege 

elsődleges feltétele annak, hogy a tanulási problémákra és a személyes nehézségekre időben fény derüljön. 

Ennek a bizalomnak a megteremtése és fenntartása minden intézményvezető és pedagógus állandó 

felelőssége.  

Az aktív tanulási alapelvek szerint szerveződő, több tantárgy, tanulási terület ismereteinek integrálását igénylő 

témákat, jelenségeket feldolgozó tanórák, foglalkozások, témanapok, témahetek, tematikus hetek és projektek 

alkalmazása segíti a tanulót a jelenségek megértésében, a problémák komplex módon történő vizsgálatában.  

1.3.4. Eötvös-labor 

2014-ben az Öveges-program keretében megvalósult a modern természettudományos oktatás 

feltételrendszerének kialakítása gimnáziumunkban. Az Eötvös-labor két természettudományos terme és a 

korszerű laboratóriumi eszközök segítik, naprakésszé teszik diákjaink természettudományos oktatását, 

valamint lehetőséget biztosítanak, hogy a tananyagon túlmutató ismeretekkel gazdagodjanak és alapot 

teremtenek a partneriskolai együttműködéshez a kistérség általános iskoláival. 

Az Eötvös-labor két termében az Öveges-teremben, a kémia és a fizika tantárgyak, és a Skoflek-teremben a 

biológia- és  földrajzórák tanulói és bemutató kísérleteihez szükséges felszerelést helyeztük el. 

A természettudományos ismeretterjesztés feladatait megvalósítva az Eötvös-laborban szervezett programok 

széles kört érintenek: felvételi előkészítők biológia, kémia, fizika tárgyakból, ÖKO-táborok, terepgyakorlatok 

tanulmányi kirándulások, tudományos játszóház kisgyerekeknek. 

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Minden nevelőintézmény alapvető feladata a fiatalok személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése. E 

program részeként az alábbi területeken végzünk tudatos fejlesztőmunkát:  

- önismeret erősítése, az önelfogadás képességének kialakítása,  

- kudarctűrő képesség fejlesztése,  

- kapcsolatteremtési képesség fejlesztése,  

- akaraterő fokozása,  

- az igényes környezet kialakítására és fenntartására való törekvés erősítése,  

- az egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése,  

- az öltözködési szokások, az ízlés elsajátítátsával  

A tudatos fejlesztőmunka színtere a tanóra és minden iskolai és iskolán kívüli esemény, rendezvény, program, 

ahol lehetőség kínálkozik a fiataloknak egymással és a pedagógusokkal végzett közös tevékenységére.  

A fentiekben meghatározott feladatokat a tanítási órák, az osztályfőnöki órák és a tanórán kívüli foglalkozások 

keretei között oldjuk meg. A célokból következő feladatok beépülnek a helyi tantervbe, tantárgyi 

programokba. 

A Nemzeti alaptanterv meghatározza a tanulási területeken átívelő általános kompetenciákat, továbbá azokat, 

amelyek jellemzői, hogy egyetlen tanulási területhez sem köthetők kizárólagosan, hanem változó mértékben 

és összetételben épülnek a megszerzett tudásra, fejlődnek a tanulási-tanítási folyamatban.  

1. A tanulás kompetenciái  

2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi)  

3. A digitális kompetenciák  

4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák  

5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák  

6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái  

7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Az értelmi nevelés 

Az értelmi nevelés területén nagy hangsúlyt fektetünk a kulcskompetenciák fejlesztésére, az értelmi 

képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítására, fejlesztésére. A világ 

megismerésére való törekvés igényének kialakítására, a praktikus gondolkodásra. 
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Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 

beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés 

lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési 

módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak példamutatása támogatja 

a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a 

munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció 

elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása - az 

önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális érdeklődésük felkeltéséig - hatással lesz egész felnőtt 

életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Sajátítsák el 

azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az 

otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. Alakuljon ki bennük a 

közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme 

minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért magyarságtudatukat megőrizve 

ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő 

eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, amely 

erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő 

állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az 

emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola megteremti annak 

lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében 

biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő 

gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a 

megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére 

építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Reális énkép és önértékelés kialakítása: 

- nagy figyelmet fordítunk az önbizalom és az önfegyelem fejlesztésére 

- az önismeret a kulturált társas kapcsolatok alapja 

- hozzásegítjük tanulóinkat a konfliktuskezelő készségek kialakításához: az egyén szempontjából hiteles 

és hatékony, a társaknak elfogadható modellek elsajátításával 

Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és 

fejleszthető képesség - a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, 

készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi 

tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, 

a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított készségekre és 

tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást 

igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják 

alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez 

és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az 
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értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok 

szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézményeknek 

ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek megbecsülése. A 

felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok 

kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok kezeléséről. Az iskolának 

foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli megéléséhez. A 

pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, a mozgásra, a 

stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas 

viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve 

felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegségmegelőzésre, továbbá a szabályok betartására a 

közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez vezető szokások 

kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos 

helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a 

tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos 

igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal 

(együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek 

gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben 

és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén 

alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék meghatározóvá 

a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és 

társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be 

közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

Az iskolának - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania a 

munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén a 

diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé válnak 

arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel kapcsolatos 

magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, 

a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. 

Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű 

gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett 

következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások 

kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. Ennek érdekében a 

köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki 

tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a 

hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása 

és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is 
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befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók 

megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

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

módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az 

iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. 

Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; hogyan használhatók 

a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek 

az egyénre szabott tanulási módszerek; miként működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők 

és hívhatók elő pontosan, szó szerint például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell 

kialakítani, amelyet a tanulók új helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és 

értékelésével. A tanulás tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és 

szellemi teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

A középiskolai szakaszban folyó nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség árnyalása és 

megszilárdítása, melynek során már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói 

szerephez szükséges kompetenciák. 

 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá: 

Érzelmi-akarati fejlesztés: 

- törekszünk a középiskolás életkorban elvárható érzelmi stabilitás kialakítására: a tanuló saját 

érzelmeinek felismerésére, érzelmei egyensúlyának önálló megteremtésére 

- fontosnak tartjuk, hogy tanulóink mások érzelmeit felismerjék és tiszteletben tartsák 

- a kitartás, az állhatatosság és a küzdőképesség kialakítása kiemelt feladatunk 

- fejlesztjük az akadályok felmérésének és leküzdésének képességét 

- segítünk tanulóinknak, hogy képesek legyenek kezelni saját verbális és fizikális agressziós 

késztetéseiket. 

Társas készségek fejlesztése: 

- fontos feladatunk a beilleszkedés segítése és az alkalmazkodó készség továbbfejlesztése 

- törekednünk kell arra, hogy tanulóink a korosztályuknak megfelelő és tőlük elvárható 

magatartásformákat, normákat, értékeket elsajátítsák és alkalmazni tudják 

- kiemelt feladatunk a társas érzékenység fejlesztése: a társak problémáinak észlelése, azokra való 

nyitottság 

- törekszünk előítélet-mentes gondolkodás kialakítására 

- próbáljuk fejleszteni az empátiát és kialakítani a cselekvő szolidaritást 

- fontosnak tartjuk a csapatmunkát és az együttműködési készséget s ezekre neveljük is tanulóinkat 

3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok, egészségnevelési és környezeti 

nevelési elvek 

3.1. Az egészségfejlesztés iskolai feladatai 

A WHO egészségdefiníciója hangsúlyozza, hogy az egészség nem pusztán a betegségek hiánya, hanem testi-

lelki és társadalmi jóllét, mely a fenntartható fejlődésnek is egyik elengedhetetlen alapfeltétele. Ebből adódóan 

a korszerű egészségnevelés az egészségi állapot erősítését és fejlesztését tűzi ki célul. Az egészség megőrzése 

nem passzív állapot, hanem tudatos folyamat, amelyre diákjainkat meg kell tanítanunk, és amelyhez a 

megfelelő iskolai környezetet is biztosítanunk kell.  

Az egészségvédelem kiemelt témakörei:  

- az életkorral járó lelki egészségvédelmi tennivalók  

- a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései  

- az egészségre káros szokások (helytelen táplálkozás, inaktív életmód)  

- az antihumánus szenvedélyek, drogprevenció  

- az egészséges életvitelhez szükséges képességek, a személyiség fejlesztése  
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- az egészségérték tudatosítása 

 az egészséges táplálkozás 

 a szabadidő aktív eltöltése 

 a lehetőség szerinti mindennapos testmozgás 

 a személyi higiéné a lelki egyensúly megteremtése 

 a harmonikus párkapcsolat ideáljának kialakítása 

 a családi életre való nevelés 

 a családtervezési módszerek ismertetése 

 az egészséges és biztonságos környezet kialakításának igénye 

 az egészségkárosító magatartásformák elkerülése stb.  

 

A hagyományos egészségnevelési felvilágosítást fontosnak tartjuk és megvalósítjuk elsősorban az 

osztályfőnöki órák keretében (osztályfőnök, iskolai védőnő, meghívott szakember segítségével).  

3.2. Környezeti nevelési és egészségfejlesztési program 

3.2.1. Iskolán belüli együttműködés 

 

 

Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek 

Iskolavezetőség Támogatja a környezeti nevelési és 

egészségfejlesztési programokat. A 

minőségi munka részeként értékeli az 

ilyen tevékenységet. Anyagi forrásokat 

teremt. Ösztönző rendszert dolgoz ki. 

Aktívan részt vesz az egyes 

programokban. 

Hiteles személyiségek a pedagógusok és a 

diákok számára.  

Tanárok Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve 

tanítják az egyes környezeti és 

egészségnevelési tartalmakat. 

Valamennyi szakos belátja, hogy minden 

tanár feladata a környezeti nevelés és az 

egészségfejlesztés. 

Környezeti és 

egészségnevelési 

munkacsoport 

Elkészítik a pedagógiai programnak 

megfelelően az éves tervet. Segítik és 

koordinálják azok megvalósulását. 

Dokumentációs és értékelő munkát 

végeznek, pályázatokat írnak ki, 

kapcsolatot teremtenek a külső 

támogatókkal. 

Lehetőséget ad a különböző programok 

összehangolására (versenyek, kiállítások, 

jeles napok eseményei, akciók, témahét) 

Osztályfőnöki 

munkaközösség 

Évfolyamokra lebontva foglalkozik az 

egészségneveléshez kötődő környezeti 

nevelési tartalmak feldolgozásával. 

Lehetőség van az aktualitások azonnali 

megbeszélésére osztályközösségi szinten. 

Diákönkormányzatot 

segítő tanár 

Tagjai a környezeti nevelési és az 

egészségfejlesztési munkacsoportnak. 

Lehetősége van a környezeti egészségi 

nevelés egészségnevelési területeinek 

erősítésére. 

Napi kapcsolat a diákokkal, az egyedi 

problémák azonnali kezelése.  

Iskolaorvos, védőnő Előadások tartása az egészséges 

életmódról, a környezeti ártalmakról. 

Segítik a tanárok munkáját, terepi 

programjait. 

Szakmai kompetencia, személyes ráhatás 
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Laboráns Gondoskodik a vegyszerek szakszerű 

elhelyezéséről, szelektív gyűjtéséről. 

Segíti a labormunka előkészítését és a 

terepi programokat. 

Gyakorlati szakértelem. A pedagógusok 

terheinek csökkentése. 

Adminisztratív 

dolgozók 

Támogatják a tanári munkát az egyes 

programok hátterének biztosításával. 

Részt vállalnak a szelektív 

hulladékgyűjtésben, takarításban. 

Technikai dolgozók A programok tárgyi feltételeinek 

biztosítása, laborok, vizesblokkok, 

világítási hálózat karbantartása, 

zöldítési program (udvar, park), stb. 

 

Diákok A tervezett éves programban 

sokoldalúan vesznek részt (hallgatóság, 

tevékeny szerepvállalás, önálló 

kutatások és kezdeményezések). 

Valamennyi diák érintett, nagy a 

jelentősége a helyi értékek felkutatásának. 

Partnerség a felnőtt résztvevőkkel. A fő 

hangsúly a szemléletformáláson van. 

Szülők Előadások tartása, anyagi támogatás, 

külső erőforrások felkutatása. 

Tevékeny részvétel a programokban, az ő 

szemléletük is formálódik, a környezeti 

nevelés túlmutat az iskola falain.  

 

3.2.2. Iskolán kívüli együttműködés 

Fenntartó 

Az iskola igazgatójának a feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet 

megteremtését elérje a környezeti és az egészségnevelési program megvalósítása érdekében. 

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények 

A tanórai és a tanórán kívüli környezeti és egészségnevelési programot színesebbé és tartalmasabbá tesz a 

különböző intézmények meglátogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a 

múzeumok, természetvédelmi területek. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő.  

Civil szervezetek 

A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik a környezeti és az egészségnevelési 

munkánkat. Tantestületünk több tagja részt vesz előadásaikon, szervezett programjaikon. A szaktanárok 

egyénileg alakíthatnak ki kapcsolatot az egyes civil szervezetekkel. 

Hivatalos szervek 

A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból 

megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet 

kialakításában.  

4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a képzés eredményességét és a munkahelyi környezetbe való 

beilleszkedést szolgálják. A közösségfejlesztés nem külön feladat, hanem része az oktatási-nevelési 

folyamatnak, annak során valósul meg. Elsősorban azáltal, hogy a karriertervezési képesség kialakításának 

szolgálatában kiemelt jelentőséget kap a tanulók továbbtanulása, foglalkoztatása során a munkáltatók által 

elvárt összetett követelményrendszer, a kommunikációs képesség, a kooperativitás és a kreativitás 

kialakításának tantárgyi-szakmai feladatok megoldásával való támogatása. 

4.1. Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, hagyományok 

A közösségfejlesztés területén a következőket szeretnénk diákjainkban kialakítani: 

- a közügyekben való részvétel igénye 

- felelősség a társak iránt 

- csoport értékrendjének alakítása 

- csoport értékrendjéhez való alkalmazkodási képesség 
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- tevékeny hozzájárulás a közösség dolgaihoz 

- erőszakmentes konfliktuskezelési képesség. 

A fentiekben meghatározott célok elérése érdekében a közösségfejlesztés főbb iskolai feladatai és szinterei:  

- A tanítási órákon a lehetőségekhez mérten előnyben részesítjük a kooperatív módszerek és technikák 

alkalmazását. 

- Az induló évfolyamokat a tanév kezdete előtt táborban fogadjuk. A tábor programját felsőbb 

évfolyamos diákok szervezik.  

- A tanév megkezdését követően ősszel az induló osztályok iskolai rendezvényen mutatkoznak be. 

- A diákokat az évente megválasztott DÖK (Iskolai Diákönkormányzat) képviseli, amelynek 

osztályonként 2-2 tagja van.  

- Minden évben megrendezzük az Eötvös-napot. A programját a nevelőtestület állítja össze. 

- Évente Eötvös-éremmel ismerjük el az arra legérdemesebb végzős diákot, melynek odaítélésében a 11. 

és 12. évfolyam osztályközösségei is részt vesznek. 

- Nevelőmunkánkban nagy teret szentelünk a környezetünkben élő népek, nemzetek megismerésére, 

megértésére. Ennek jegyében ösztönözzük, hogy diákjaink minél több személyes élményhez jussanak 

e téren. Iskolánknak van külföldi cserekapcsolata európai uniós országok iskoláival, így tanulóink 

rendszeresen eljutnak pl. Hollandiába, Németországba. 

- A diákok és szülők kérésére önköltséges kirándulásokat szervezünk tanulóink számára. 

- Ugyanilyen módon szervezünk tanulmányi munkát is kiegészítő programokat diákjainknak (pl. 

látogatás a paksi atomerőműbe, matematikatábor, stb.) 

- A volt diákokkal való kapcsolattartás intézményesítése céljából támogatjuk az öregdiák-kör 

működését. 

- Iskolánkban alapítvány működik, melyeket tanáraink hoztak létre. 

4.2. Az ifjúságvédelemi feladatok  

A gyermek- és ifjúságvédelem tágabb értelmezésének megfelelően iskolai életünk minden momentumában 

alapvetőnek tartjuk és figyelünk arra, hogy egyetlen tanulónkat se érjen származása, színe, neme, vallása, 

nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál fogva hátrányos megkülönböztetés, sőt segítünk 

leküzdeni azokat a hátrányokat, amelyek esetenként a családi vagy a vagyoni helyzetből következnének. 

A szűkebb értelemben vett ifjúságvédelem az iskolában azt jelenti, hogy a tanulókat - a környezete, családja 

vagy bármely más miatt - veszélyeztető körülmények felismerése, megelőzése, illetve megszüntetése 

érdekében az iskolának is meg kell tennie bizonyos lépéseket.  

- Osztályfőnöki órák illetve tanfolyamok keretében meghívott szakemberek tartanak foglalkozásokat 

diákjaink számára a bűnmegelőzéssel, a drogfogyasztás, az alkohol és a dohányzás veszélyeiről.   

- Az osztályfőnökök a kollégáikkal együttműködve egyéni beszélgetések során igyekeznek 

tanítványaikat minél jobban megismerni az esetleges problémák feltárása érdekében.  

- A szabadidős tevékenységek, sportolás, kirándulás, a biztonságos szórakozás változatos lehetőségeit 

kínáljuk diákjainknak az iskolában. 

- A szülőkkel kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot tartunk fenn. 

- Kihasználjuk a pályázati lehetőségeket: pl. a könyvtár- és számítástechnikai fejlesztéssel a teljes 

diákközösség művelődési feltételeit segíthetjük.  

 

5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

5.1. A pedagógusok helyi intézményi feladatai 

A pedagógus magatartásával, értékképviseletével, jellemével jelentős hatást gyakorol a diákokra, ezért fontos, 

hogy viselkedése mindig példaértékű legyen, mintaként szolgáljon a diákjai előtt.  
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Gimnáziumunk pedagógusai segítik tanítványaik egyéniségének kibontakozását, önállóságuk kiteljesedését, 

egyéni adottságaikat megismerve törekszenek a képességeik fejlesztésére. (Tanáraink az osztályteremben 

pozitív légkört teremtenek, képesek a tanulókat aktivizálni, nyitottak a pedagógiai újításokra és harmonikus 

kapcsolatot tartanak fenn a kollégáikkal.) 

 

A pedagógusok legfontosabb feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. A pedagógusok intézményi 

feladatai a következők: 

- a tanítási órákra, foglalkozásokra való felkészülés 

- tantárgyanként, osztályonként, illetve csoportonként megtervezi egész tanévi munkáját  

- dokumentálja a munka megvalósulását 

- a reflexiók beépítését - a munkája minőségének emelése és mind tudatosabbá tétele érdekében - időben 

elvégzi 

- a tanulók dolgozatainak, írásbeli munkájának javítása, rendszeres értékelése 

(érdemjeggyel/szövegesen) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint 

- a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradt és a helyettesített órák adminisztrálása 

- a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben előírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív 

feladatainak teljesítése 

- a hivatali titkok megőrzése 

- a hivatáshoz méltó magatartás tanúsítása 

- a különbözeti, az osztályozó- és a javítóvizsgák lebonyolítása 

- a kísérletek, a dolgozatok és a tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése 

- a tanulmányi versenyek lebonyolítása 

- a tehetséggondozással és a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

- a vizsgák, a tanulmányi versenyek és az iskolai mérések felügyelete 

- az iskolai kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése 

- az osztályfőnöki, a munkaközösség-vezetői, a diákönkormányzat-segítői feladatok ellátása 

- az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 

- a szülői értekezletek és a fogadóórák megtartása 

- pontos és aktív részvétel a nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken és az éves munkatervben 

meghatározott rendezvényeken 

- részvétel a kötelező és a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, valamint folyamatos önképzés 

- a tanulók felügyelete az óraközi szünetekben 

- a tanulmányi kirándulások, az iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése és lebonyolítása, 

részvétel a munkaközösségi értekezleteken 

- a tanítás nélküli munkanapokon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munka elvégzése 

- az iskolai dokumentumok elkészítésében, átdolgozásában, felülvizsgálatában való aktív közreműködés 

- az osztálytermek rendben tartása és dekorálása, állagmegóvás 

- a szakleltárak és a szaktantermek rendben tartása, szertárrendezés 

- együttműködés a munkatársakkal, a szülőkkel, más szakmai intézményekkel, szakemberekkel 

- munkája során példamutatás, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében, 

ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát 

- az iskolai élet egészére figyelve segíti a közösség tagjainak emberi kibontakozását 

- személyi ügyekben a szeretetről és diszkrécióról se feledkezik meg 

- rendszeres kapcsolatot tart diákjai osztályfőnökével, nevelőtanáraival, szüleivel, többi tanárával 

- szakmailag és módszertanilag alaposan felkészül, munkáját pontosság jellemzi 

- szakmai munkaközösségével egyetértésben megszervezi a tehetséggondozás és felzárkóztatás teendőit 

- ismeri és alkalmazza az iskola nevelési dokumentumaiban megfogalmazott elveket az ellenőrzés-

értékelés feladataiban és ezek szerint cselekszik  
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- az egységes iskolai követelményrendszert betartja, a szaktanár minden tanév első tantárgyi óráján 

ismertetik a tanulókkal a tantárgy követelmény- és értékelési rendszerét, a pótlási és javítási 

lehetőségeket  

- az intézmény működési rendjében az egészséges és biztonságos intézményi működtetésre vonatkozóan 

felmerülő tevékenységekbe bekapcsolódik 

- a munkatervben előirt tanulmányi kirándulásokon, iskolai rendezvényeken részt vesz 

- az adminisztrációs és tájékoztatási feladatai körében különösen ügyel arra, hogy a tanuló értékeléséről 

a digitális napló útján vagy a szülő írásbeli kérésére az ellenőrző könyvben rendszeresen értesítse a 

szülőket 

5.2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 

Az osztályfőnököt a felmenő rendszer elvét figyelembe véve az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök 

legfontosabb feladatait a munkaköri leírása tartalmazza. 

Feladatai a következők  

- a pedagógia elvei és gyakorlata, illetve az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint 

neveli osztályának tanulóit, figyelembe véve a személyiségfejlődés jegyeit és a közösségfejlesztés 

elveit 

- segíti a tanulóközösség kialakulását, együttműködik az osztály diákbizottságával 

- célzatosan összehangolja osztályában a nevelési tényezőket, támogatja, hogy osztálya jó közösségé 

váljon  

- segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját 

- folyamatosan figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét, 

neveltségi szintjét 

- különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítésére 

- minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, szaktárgyi tudását, és ezeket a nevelőtestület elé terjeszti 

- ellátja az osztályával kapcsolatos adminisztratív teendőket: 

 digitális napló vezetése, ellenőrzése 

 félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása 

 bizonyítványok, törzslapok megírása 

 hiányzások igazolása 

- nyomon követi, segíti az osztálya kötelező orvosi vizsgálatát 

- rendszeresen tájékoztatja a tanulókat az iskolai feladatokról, közreműködik a tanórán kívüli 

tevékenységek szervezésében 

- élményszerű szabadidős programokat szervez 

- szükség szerint órát látogat az osztályában 

- tanítványai családi hátterének és személyiségének alapos megismerésére törekedve, az intézmény 

nevelési céljainak megfelelően, azokkal azonosulva, formálja személyiségüket, segíti önismeretük, 

hivatástudatuk fejlődését 

- aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülői munkaközösségével, a tanítványaival 

foglalkozó nevelőtanárokkal és a tanulók életét, tanulmányait segítő személyekkel 

- fogadó órát és szülői értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenőrző könyv vagy digitális 

napló útján rendszeresen informálja a szülőket a tanulók magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről; 

- ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat 

- az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók segélyezésére, jutalmazására és 

fegyelmezésére 

- részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel, a kijelölt 

feladatok elvégzésével elősegíti a közösség tevékenységének eredményességét 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   20 / 489 Pedagógiai Programja 

Az Arany János Tehetséggondozó Program osztályainak osztályfőnöke: 

Ellátja a szokásos osztályfőnöki feladatokat. Mindemellett: 

- a program vezetőinek felkérése alapján részt vesz az AJTP helyi és országos rendezvényein 

- a programfelelőssel együtt megszervezi az országos programokra (pl. zánkai „gólyatábor”, pécsi 

művészeti fesztivál) a jelentkezést és utazást; a kollégiumi csoportvezetővel elkíséri a diákokat a 

rendezvényekre 

- a programfelelőssel, a szaktanárokkal és a kollégiumi csoportvezetővel együtt szervezi a tanulmányi, 

kulturális és sportversenyeken való részvételt 

- a kollégiumi csoportvezetővel együtt vezeti a diákok egyéni fejlesztési tervét 

- szükség esetén a kollégiumi csoportvezetővel együtt megtervezi és lebonyolítja a családlátogatásokat 

- folyamatosan kapcsolatot tart a kollégiumi csoportvezetővel, a kollégiumvezetővel és a 

programfelelőssel 

5.3. A kollégiumi nevelőtanár (csoportvezető, ügyeletes nevelő) feladatai 

- közvetlen felettese a kollégium vezetője 

- munkáját a kollégiumvezető által meghatározott munkabeosztásban, a mindenkor hatályos 

jogszabályok betartásával végzi 

- csoportvezetőként ellátja tanulócsoportjának vezetését 

- a nevelési program megvalósításával biztosítja csoportja fejlődését, egyénre szabott fejlesztési terve 

alapján differenciált képesség- és személyiségfejlesztést valósít meg 

- felelős a csoportja: tanulmányi munkájáért 

művelődéséért 

erkölcsi fejlődéséért 

kulturált és egészséges életmódjáért 

- gondoskodik tanulói számára szükséges korrepetálásokról, előkészítőkről, felkészítésekről 

- segíti pályaválasztásukat 

- elvégzi a munkájával kapcsolatos adminisztrációt (naplóvezetés, statisztikák készítése, szülők 

értesítése a tanulók minősítéséről), elkészíti a számára előírt írásos beszámolókat 

- rendszeresen ellenőrzi a tanulói által használt helyiségek (hálók, tanulók, közösségi helyiségek) rendjét, 

tisztaságát 

- naponta ellenőrzi a házirend betartását, kimenők, hazautazások rendjét 

- gondoskodik a betegek ellátásáról 

- felelős az általa/csoportja által munkatervben vállalt rendezvények, feladatok megvalósításáért 

- tervezi csoportja foglalkozásait (kötelező, szabadon választott, szabadidős) 

- vezeti a munkatervben rábízott szakkör vezetését, összeállítja annak tematikáját 

- a tanulók, szülők személyiségi jogait érintő információkat megőrzi, ill. a jogszabályban előírt módon 

jár el e tekintetben 

- rendszeresen ellenőrzi és értékeli csoportja tanulmányi, magatartási és közösségi eredményeit, melyről 

a munkatervben meghatározott módon - a nevelőtestületnek, a szülőnek - beszámol 

- havonta tájékozódik az osztályfőnököknél, szaktanároknál a tanulók iskolai előmenetelét, magatartását 

illetően 

- részt vesz a kollégiumi nevelőtestületi értekezleteken és az összevont intézmény közös dolgozói 

értekezletein, nevelési értekezletein 

- az iskolai szülői értekezletekhez kapcsolódóan fogadóórát tart 

- kapcsolatot tart a kollégium más nevelőivel, felelőseivel 

- a csoportvezetői feladatok mellett a kollégiumi élet szervezésével kapcsolatos feladatokat is ellátja. 
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6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek 

6.1. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

teendők 

Iskolánk a régió nevelési tanácsadóival és a gyermekjóléti szolgálattal az alábbi területeken működik együtt: 

− az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése  

− ingyenes tankönyv biztosítása a jogszabályi kereteknek megfelelően 

− felzárkóztató órák, fejlesztő foglalkozások főleg a kilencedik évfolyamon 

− nevelők és tanulók személyes kapcsolatai 

− pályaorientáció 

− szülőkkel való együttműködés 

− szülők és a családok nevelési gondjainak segítése 

− szülők tájékoztatása a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról 

 

A szociális hátrányok enyhítése 

A rászoruló tanulóink anyagi támogatásához egyrészt a törvényi lehetőségek, másrészt pedig az iskola és a 

Tatai Eötvös József Tehetséggondozó Alapítvány közötti megállapodás teremti meg a lehetőséget.  A 

támogatás formái: 

− Tankönyvtámogatás: az iskolai tankönyvraktárból tartós kölcsönzéssel biztosítjuk a a szükséges 

könyvekt. 

− Menzai ebédbefizetés során kedvezményt adunk a törvényi előírásoknak megfelelően. 

− A külföldi tanulmányutak, diákcserék, versenyek költségeit indokolt esetben részben vagy egészben 

átvállaljuk. 

6.2. Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő tanulók 

A beilleszkedéssel és magatartási nehézséggel küszködő diákjaink gondjainak megoldására az osztályfőnökök 

a tanár kollégákkal, a szülőkkel és diákokkal együttműködve teszik meg a szükséges lépéseket. 

A szakember segítségét igénylő esetekben – a szülőkkel egyetértésben – kérjük pszichológus, vagy más külső 

szakember közreműködését a probléma megoldására, enyhítésére. 

Szükség esetén a rejtve maradó beilleszkedési nehézségek feltárására, a közösség szerkezetének vizsgálatára 

szakember irányításával szociometriai felmérést végzünk. A perifériára szorult diákjaink helyzetét elemezzük 

és megkeressük a megfelelő eszközöket az érintett diákok integrálására. 

A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása 

Az eltérő előismeretek kiegyenlítésére, a beilleszkedés segítésére szükség esetén felzárkóztató 

foglalkozásokat tartunk az iskolában és a kollégiumban. A korrepetálásokon differenciált feladatokkal 

fejlesztjük az egyes tanulók illetve tanulócsoportok alapkészségeit és segítjük a lassabban haladó diákok 

tantervi követelményekhez való felzárkózását.  

 

6.3. Sajátos nevelési igényű tanulók 

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelésének és oktatásának tárgyi és személyi feltételei nincsenek 

meg. Amennyiben a tanuló sikeresen megfelel a felvételi eljárásnak, akkor a tanulók nevelése, oktatása a többi 

tanulóval együtt, integrált formában folyik. A sajátos igényből származó tárgyi és személyi feltételek 

biztosítása a képességek fejlesztése a szülők felelőssége. 

6.4. A tehetség, képesség kibontakoztatás, fejlesztés, tehetséggondozás 

Kiváló adottságú tanítványaink sokoldalú fejlesztését, tehetségük kibontakoztatását szolgálja az iskola 

hagyományaiban meglévő és a 2013-ban újraindult tagozatos rendszer. A tagozatos tárgyakat emelt szinten, 

magasabb óraszámmal, egyedi tanterv szerint oktatjuk. 
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Az Arany János Tehetséggondozó Program komplex nevelési-oktatási terve előkészítő tanévvel és kollégiumi 

foglalkozásokkal biztosítja a tehetséges, de szociokulturális hátrányokkal induló diákjaink tehetségének 

kibontakoztatását egyéni fejlesztési tervek alapján. 

Ezek forrásául szolgálnak a Debreceni Egyetem Pedagógia-Pszichológia Tanszéke által feldolgozott és 

értékelt pszichológiai mérések, illetve gimnáziumunk szakmai munkaközösségei által kidolgozott mérési 

rendszer eredményei. 

Tehetséges tanulóink érdeklődésétől függően, a tananyagon túli képzés igényével, a szakmai 

munkaközösségek javaslatára tantárgyi és művészeti szakköröket is indítunk. A foglalkozások tematikáját a 

szakkörvezető állítja össze. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program tanulóit felkészítjük és elkísérjük azokra a művészeti 

fesztiválokra, sport- és tanulmányi versenyekre, amelyek kiváló lehetőséget nyújtanak a Programban részt 

vevő intézmények diákjainak az országos megmérettetésre, valamint közösségépítő szerepük is van. 

Tehetséges diákjainkat arra ösztönözzük, hogy vegyenek részt tanulmányi versenyeken, minél nagyobb 

számban tegyenek nyelvvizsgát illetve emeltszintű érettségi vizsgát. Az eredményes szerepléshez szükséges 

szakmai-pedagógiai segítséget tanárainktól megkapják. 

Diákjaink önképzőköröket hozhatnak létre, amelynek szervezését, működtetését tanári segítséggel 

öntevékenyen látják el. A működésük feltételeit az iskolavezetés biztosítja. 

Az iskolában énekkar működik. Vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. 

Az iskolai sportkör (ISK) a tanulók mindennapi testedzésének kielégítésére, versenyeken való eredményes 

részvételére alakult meg.  

7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvétele 

A tanuló joga, hogy személyesen, vagy képviselője útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. 

A döntési jogkört – a nevelőtestület véleményének meghallgatásával – az alábbi területeken gyakorolhatják: 

- saját közösségi életük tervezésében, szervezésében 

- tisztviselőik megválasztásában 

- jogosultak képviselni magukat a diákönkormányzatban. 

A tanuló joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások és 

az intézmény által megjelölt pedagógusok közül. 

A tanulók e jogukkal minden tanév folyamán egyszer élhetnek.  A választás a következő tanévre szól, és az 

iskola személyi, tárgyi lehetőségeinek figyelembevételével történhet. 

7.1. Gimnáziumi diákönkormányzat 

7.1.1. Az iskolai diákvezetőség 

Az iskolai diákönkormányzat élén a működési rendjében meghatározottak szerint választott iskolai 

diákvezetőség áll. A tanulóifjúságot az iskola vezetősége és a nevelőtestület előtt az iskolai diákvezetőség 

képviseli és gyakorolja a diákönkormányzatot megillető jogokat. A diákönkormányzat tevékenységét az 

iskolai diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze. A diákönkormányzat az említett pedagóguson 

keresztül is érvényesítheti jogait, és fordulhat az iskola vezetőségéhez. 

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjedhet. A diákönkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. 

7.1.2. A diákközgyűlés 

A diákközgyűlés (iskolagyűlés) az iskola tanulóinak legmagasabb tájékozódó-tájékoztató fóruma, amelyen az 

intézmény minden diákja részt vehet. A diákközgyűlésen részt vesz a gimnázium minden tanára, valamint a 

diákok ügyeivel közvetlenül foglalkozó dolgozója. Az igazgatónak és az iskolai diákvezetőség megbízottjának 

tájékoztatója után a tanulóközösségek (osztályok, diákkörök stb.) által megbízott diákok kapnak először 

lehetőséget észrevételeik, javaslataik elmondására. Ezt követően a diákközgyűlésen bármelyik tanuló, illetve 
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felnőtt megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait, megjegyzéseit. A diákközgyűlés az igazgató által, illetve 

a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze. A levezető elnököt az iskolai 

diákvezetőség - az igazgató egyetértésével - bízza meg. 

7.1.3. Az osztályközösség 

Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportba felvett tanulók egy osztályközösséget alkotnak. Az 

osztályközösségek diákjai a tanórák (foglalkozások) egy részét az órarend szerint közösen látogatják. 

Az osztályközösség, mint az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége nyilvános jelölés után 

titkos szavazással megválasztja az osztály diákbizottságát (ODB) és az osztály titkárát, küldötteket delegál az 

intézmény diákönkormányzatának vezetőségébe, egyéb fórumokra. 

A tanulók egyéni problémáikkal, az iskolai életre vonatkozó javaslataikkal az osztályfőnökükhöz, az iskola 

tanáraihoz és vezetőihez, az iskolaszékhez, az ODB-hez, az osztálygyűléshez, a diákfórumokhoz, az iskolai 

diákvezetőséghez és az iskolai diákközgyűléshez fordulhatnak. 

7.1.4. Az osztálygyűlés 

Az iskola minden tanulója számára az osztálygyűlés az a diákfórum, ahol véleményét, javaslatait, 

kezdeményezéseit elmondhatja. Osztálygyűlést az osztályfőnök jelenlétében lehet tartani. Az osztályra 

vonatkozóan az osztálygyűlés gyakorolja a tanulói közösséget megillető jogokat. 

Az osztály - közösségi életének megszervezésére, a tanulmányi munkát segítő tevékenységre, az érdekek 

képviseletére osztály-diákbizottságot hoznak létre.  

Az osztálygyűlés iskolai életre vonatkozó javaslatait, észrevételeit a diákközgyűlésen, egyéb fórumon, az 

iskola vezetőinél az osztálygyűlés vagy az ODB által megbízott diák terjeszti elő. 

Osztálygyűlést kell tartani minden félév lezárása előtt, a magatartás és a szorgalom minősítésekor. Indokolt 

esetben - az osztályfőnök egyetértésével- az ODB osztálygyűlést hívhat össze, ha az osztály tanulóinak a 

többsége kéri. Az osztálygyűlés a véleményeket megvitatja, és állásfoglalása alapján a közösség érdekeit 

szolgáló javaslatokat az osztályfőnök és az ODB segítségével megbeszéli az érintett tanárokkal, indokolt 

esetben eljuttatja az iskola vezetőihez, a tantestülethez, illetve az iskolaszékhez A megkeresettek érdemi 

választ kötelesek adni az ügy jellege alapján elvárható legrövidebb időn belül, de mindenképpen a 

jogszabályokban előírt határidő betartásával. 

7.2. Kollégiumi diákönkormányzat 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok sajátjuknak érezzék a kollégiumot. Képesek legyenek felismerni a 

fejlődésükre negatívan ható tényezőket, és tenni tudjanak azok ellen. Szervezett formában a kollégium 

Diákönkormányzata biztosítja a kapcsolattartás és a vélemény-nyilvánítás lehetőségét.  

A Diákönkormányzat önkéntes alapon, saját szabályai szerint (SzMSz), a diákok által felkért pedagógus 

támogatásával működik. Feladatai közé tartozik az érdekvédelem, érdekérvényesítés, és a programszervezés. 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának célja a folyamatos kétoldalú 

információcsere, tájékoztatás, tájékozódás, partnerkapcsolatok erősítése. 

8.1. A szülői közösség 

A szülők iskolai képviseletét a Szülői Fórum látja el. Tagjai az osztályok szülői közösségei által delegált 2-2 

szülő. A Szülői Fórum tagjai szavazati joggal, minden szülő tanácskozási joggal vehet részt a Szülői Fórum 

állásfoglalásainak kialakításában. 

A Szülői Fórum gyakorolja mindazokat a jogokat, amelyeket a jogszabályok a szülők és szülői 

érdekképviseletek számára biztosítanak (iskolaszék-választások megszervezése, igazgatói pályázatok 

véleményezése, az iskolaszékbe delegált tagok beszámoltatása, kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési 

jogok). Dönt saját szervezeti és működési rendjéről, képviseletéről. 

Az osztályok szülői munkaközösségeinek tevékenységét az osztályfőnökök segítik. A szülői 

munkaközösségek véleményüket, állásfoglalásaikat, javaslataikat a választott két képviselőjük (a Szülői 
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Fórumba delegált 2 tag) vagy az osztályfőnök közvetítésével juttatják el az iskola vezetőségéhez és az 

iskolaszékhez. 

Az intézmény Szülői Fórumát az iskola igazgatója törvényben meghatározott esetekben hívja össze, ahol 

tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól. A Szülői Fórum saját tagjaiból elnököt választ, az 

elnök közvetlenül az igazgatóval, illetve az osztályfőnöki munkaközösség-vezetőjével tart kapcsolatot. A 

Szülői Fórum elnöke a Szülői Fórumot szükség szerint hívhatja össze. Az igazgató köteles az ehhez szükséges 

segítséget megadni. 

8.2. A szülők tájékoztatásának formái 

A szülői értekezletek 

Az egyes osztályok szülői közössége számára a szülői értekezletet az osztályfőnök tartja. A szülők a tanév 

rendjéről, feladatairól a szeptemberi szülői értekezleten kapnak tájékoztatást. 

A leendő kilencedik évfolyamosok szülei részére tájékoztatást, majd a felvételi döntés után összevont szülői 

értekezletet tartunk a zavartalan iskolakezdés érdekében. Az új osztályok szeptemberi szülői értekezletén az 

osztályfőnök bemutatja az osztályban tanító pedagógusokat. Az iskola tanévenként két szülői értekezletet tart 

(szeptemberben és januárban). Rendkívüli szülői értekezletet az osztályfőnök - akadályoztatása esetén az 

igazgató - és az osztály SZMK elnöke hívhat össze - a felmerülő problémák megoldására. 

Tanári fogadóórák a szülők számára 

Az iskola valamennyi pedagógusa azonos időpontban, a munkatervben rögzített napon 16.30-tól 19 óráig a 

tanulók szülei részére félévente 1 alkalommal tart fogadóórát. Ha a tanár rendkívüli ok miatt hiányzik, egy hét 

múlva ugyanabban az időben pótolja. Ha szülő fogadóórán kívüli időpontban szeretne találkozni gyermeke 

tanárával, telefonon vagy írásban kell egyeztetnie az érintett pedagógussal. 

A szülőkkel való személyes kapcsolattartás kötetlenebb formái az iskolai rendezvények, kiállítások, bál és 

kirándulások. 

A szülők tájékoztatást kapnak az iskolai honlapon keresztül, elektronikus naplóból és szükség esetén írott 

vagy elektronikus levél útján. 

8.3. Az iskolaszék 

Az iskolánkban a nevelő és oktató munka segítése, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézmény-

fenntartó, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására 

iskolaszék alakult. Az iskolaszék a szülők, a nevelőtestület és a diákok azonos számú (5-5 fő) képviselőjéből 

és a fenntartó által delegált (1 fő) képviselőből áll. Az iskolaszék maga állapítja meg működésének rendjét, 

munkaprogramját, választja meg tisztségviselőit. 

8.4. Általános iskolák 

A környező általános iskolákkal jó kapcsolatot építünk ki: munkaközösségeink és az Eötvös-labor 

tehetséggondozó szakköröket, versenyeket szervez általános iskolásoknak, részt vállal a versenyek 

zsűrizésében, a levelező feladatmegoldó versenyek szervezésében. A nyolcadikosokat és tanáraikat, szüleiket 

meghívjuk iskolánkba, nyílt napokat, előadásokat tartunk, látogatjuk az általános iskolák által szervezett 

beiskolázási szülői értekezleteket. 

A tatai kistérségen túl a megye együttműködésre kész általános iskoláival, a nemzetiségi képzést folytató, 

sporttagozatos intézményekkel, illetve az iskolánkban továbbtanulni szándékozó gyermekekkel, szüleikkel, 

tanáraikkal rendszeres kapcsolatot tartunk. 

Az együttműködés kiemelt területe az Arany János Tehetséggondozó Programra való beiskolázás, ami 

- csökkenti a gyermekek lakóhelyük miatti hátrányát, növeli a gyermekek és a szülők iskolaválasztási 

szabadságát; 

- erősítheti a beiskolázási területünkön a nyolcosztályos általános iskolák helyzetét, az általános iskolai 

kollégáinkkal folytatott együttműködés, tapasztalatcsere eredményesebb, összehangoltabb 

tevékenységre ad esélyt az általános és a középiskolában is; 
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- a programba bekapcsolódó gyermekek előmenetelére nagyobb figyelem esik a családban, iskolában, 

kollégiumban; 

- gimnáziumunk és a kollégium számára olyan beiskolázási bázist teremt, amely az alapfeladatunk 

teljesítéséhez szükséges; 

8.5. Középiskolák 

Az köznevelési törvény keretei között együttműködünk a város középfokú intézményeivel a 11-12. 

évfolyamon az érettségire felkészítő programok közös szervezésében. 

Az együttműködés keretében egyeztetjük a helyi tanterveket, valamint közös szándék esetén együttműködési 

megállapodásban rögzítjük a közös programok szervezési, szakmai és finanszírozási kérdéseit. 

Folyamatos kapcsolatot tartunk az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő más 

intézményekkel, valamint a két tanítási nyelvű, nemzetiségi és sportiskolai képzést folytató középiskolákkal. 

8.6. Felsőoktatási intézmények 

2003 óta részt veszünk a Pannon Egyetem Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskolájának 

programjában. 

A Semmelweis Egyetem partnerintézményének választotta gimnáziumunkat az utóbbi évek felvételi 

eredményei és az orvostudományi karra bejutó Eötvös-diákok egyetemi teljesítményei alapján. 

Több felsőoktatási intézmény küldi hozzánk tanítási gyakorlatra a tanárjelölt hallgatókat. Amennyiben a 

feltételek megteremthetők, vállaljuk a gyakorló iskolai feladatok ellátását. 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy felsőoktatási kapcsolataink gyarapodjanak és tartalmasan 

szolgálják oktató-nevelő munkánk színvonalának további javítását. 

8.7. Intézmények, civil szervezetek, vállalkozások 

Az iskolai oktatás-nevelés célkitűzéseinek elérése érdekében szoros kapcsolatot tartunk fenn a városban 

működő közművelődési intézményekkel, valamint az együttműködésre igényt tartó civil szervezetekkel: 

 a Magyary Zoltán Művelődési Központtal 

 a Móricz Zsigmond Városi Könyvtárral 

 a Kuny Domokos Múzeummal, 

 a Megyei Múzeumi Szervezet Tatán működő egységeivel 

 a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola 

 a városban működő alapítványi és magán művészeti iskolákkal 

 a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesületével 

 a Tatai Zenebarátok Körével 

 a Vöröskereszt Városi Szervezetével 

 sportegyesületekkel, művészeti csoportokkal, alapítványokkal 

 Tatai Olimpiai Központtal 

 a magyarországi Deutsches Sprachdiplom (DSD) központtal 

 a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzattal, 

 a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társasággal, 

 a Peron Tehetségközponttal. 

A város és városkörnyék gazdasági szereplőivel is kapcsolatokat építünk. A támogatókat rendszeresen 

tájékoztatjuk a támogatás felhasználásáról, az intézményünkben folyó munkáról, eredményeinkről. 

A korábbi jó kapcsolatok bázisán elsősorban a sportiskolai képzéshez kapcsolódóan bővítjük 

együttműködésünket a sportegyesületekkel, szövetségekkel és sportszakmai intézményekkel.  

Együttműködési megállapodást kötünk a Tatai Atlétikai Clubbal, valamint mindazon egyesületekkel és 

sportági szövetségekkel, amelyek keretében a tagozatra felvett fiatalok sportolnak. 
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8.8. Nemzetközi kapcsolataink 

Külföldi kapcsolatokat elsősorban Tata testvérvárosaival létesítünk. Tata testvérvárosainak középiskoláival 

folytatjuk a diákcsoportok cserelátogatásait. A kapcsolattartás a nyelvgyakorláson kívül olyan 

tapasztalatokhoz, élményekhez juttatja a diákokat, amely más módon nem biztosítható. 

Különösen nagy figyelmet fordítunk a két tanítási nyelvű osztályok képzésében a külföldi kapcsolatok 

jelentőségére. 

A határainkon túli magyar iskolákkal igyekszünk az együttműködést fejleszteni. 

A nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartása és további bővítése szerves részét képezi nevelőmunkánknak. 

9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai 

 

Az osztályozó és javítóvizsgákkal kapcsolatos szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) (a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) EMMI rendelet 64. § tartalmazza.  

Osztályozó vizsga 

Az osztályozó vizsga minden esetben igazgatói engedéllyel történhet. 

Osztályozó vizsga a következő esetekben tehető: 

- a tanuló mulasztása meghaladta a törvényben meghatározott óraszámot és a tantestület engedélyezte 

az osztályozó vizsga letételét 

- a tanuló számára sajátos helyzete miatt az igazgató felmentést adott a tanórai foglalkozásokon való 

részvétel alól 

- a tanuló érdemjegyet kíván szerezni valamely az iskolában nem tanult (tanított) tantárgyból 

- legalább jó minőséítésű tanulmányi eredménye alapján a szaktanár javaslatára az igazgató engedélyezi 

- a tanuló csoportot (speciális, illetve jelenleg fakultatív, később választott tárgy a 11-12. évfolyamon) 

kíván változtatni 

- más intézményből történt átvétel esetén a gimnázium helyi tanterve alapján. 

Célnyelvből nem tehető osztályozóvizsga. 

Különbözeti vizsga 

A tanulót jogszabály értelmében megilleti az a jog, hogy a választható tantárgyak esetében a május 20-i 

határnappal, a következő tanévre más választható tantárgyat válasszon. Ennek feltétele a sikeres különbözeti 

vizsga. A különbözeti vizsga a tantárgyi követelmények optimumát kéri számon. A vizsgára a szülő 

jelentkezteti és készíti fel a tanulót. 

Különbözeti vizsgát tehet a tanuló igazgatói engedéllyel, ha: 

- írásbeli határozat alapján engedélyezték, 

- tanulmányait a … évfolyamon valamely tantárgyból emelt szinten kívánja folytatni, és megelőzően 

csak középszinten tanulta, 

- átvétellel tanulói jogviszonyt kíván létesíteni, és az előző iskolájából eltérő tanterv szerinti 

tanulmányokat folytatott. 

Különbözeti vizsgát a tanév során folyamatosan lehet szervezni. 

Javító vizsga 

Ha a tanuló tanév végén bármely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, a nevelőtestület határozata alapján 

javítóvizsgát tehet, kivéve, ha háromnál több tantárgyból van elégtelen osztályzata. Amennyiben a 

javítóvizsgán nem teljesíti a meghatározott követelményeket, vagy nem jelenik meg, évet ismételni köteles. 

A javítóvizsga időpontját a szorgalmi időszak lezárásakor határozza meg az iskola, tájékoztatja az érintett 

tanulókat és közzéteszi az iskola honlapján. 

A tanulót a vizsgára a szülő készíti fel, az iskola a nyár folyamán két ízben konzultációs lehetőséget biztosíthat 

(június-augusztus).  

A javítóvizsga tárgyaiból legalább elégséges osztályzatot kapott tanuló magasabb évfolyamba léphet. 
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Pótló vizsga 

Amennyiben a tanuló neki fel nem róható okból nem jelent meg a vizsgán, vagy a vizsga letétele előtt távozott, 

a vizsgát megismételheti. 

- A pótló vizsgát – az igazgató döntése alapján – az adott vizsganapon vagy az iskola által 

megszervezhető legközelebbi vizsganapon kell megtartani. 

Érettségi vizsga 

Érettségi vizsgát az iskola a 100/1997. (VI. 13) Kr. alapján szervezi. 

 

A vizsgaidőszakok pontos idejét a tanév helyi rendje tartalmazza. 

10.  Felvétel és az átvétel szabályai 
A középfokú felvételi eljárás menetét a mindenkori tanév rendjét meghatározó miniszteri rendelet 

szabályozza. A gimnáziumba való felvételi a tanév rendjében leírt eljárás szerint történik, ezen rendeletben 

meghatározottak alapján adunk tájékoztatást a beiskolázási folyamatról, a felvételi követelményekről és a 

jelentkezők ragsorolásáról. Mindenkinek kötelező megírni a központi matematika és magyar nyelv 

feladatlapot. A rangsorolásban figyelembe vesszük az általános iskolában elért tanulmányi eredményeket 

(ötödik, hatodik és hetedik év végi és a nyolcadik félévéi osztályzatok − kivéve az ének, rajz és a 

testneveléskászségtárgyakat) és a központi felvételin elért eredményeket. 

Szóbeli felvételi vizsgát és alkalmassági vizsgát nem szervezünk. 

Felvétel az Arany János Tehetséggondozó Programba 

A programba jelentkezni pályázat benyújtása révén lehet. A programra csak olyan tanuló pályázhat, akit 

iskolája nevelőtestületének ajánlása alapján a település önkormányzata képviselőtestületi határozatban 

támogat, valamint aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét, illetve rászorultságát a pályázati 

felhívásban előírt módon igazolni tudja. A pályázó szülőjének (gondviselőjének) nyilatkoznia kell arról, hogy 

az 5 éves oktatást, a kollégiumi ellátást elfogadja és támogatja. Az érvényes pályázatot beadó tanulók a tanév 

rendjéről szóló miniszteri rendeletben rögzített rendben és időpontban vesznek részt a felvételi mérésen. 

Átvétel szabályai 

Más intézményből történő átvételhez egyénileg meg kell vizsgálni a tanuló korábban teljesített eredményeit 

összehasonlítva az iskola pedagógiai programjában leírt továbbhaladási feltételekkel. 

Az igazgató a fenti szempontokat mérlegelve dönt a tanuló átvételéről. Az elutasításról írásban kell értesíteni 

a tanuló képviselőjét, ebben az esetben fel kell hívni a kiskorú tanuló szülőjének a figyelmét arra, hogy a 

döntés ellen jogorvoslattal élhet. 

11.  Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia- és 

testnevelésóra) és délutáni csoportfoglalkozásokon valósul meg.  

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja: 

- veszélyhelyzetek felismerése, életkornak megfelelő ismeretek közvetítése, az elsősegélynyújtás 

gyakorlati alkalmazása 

Az elsősegélynyújtási alapismeretek elsajátításának formái: 

- az iskolai védőnő minden évben elsősegélynyújtó tanfolyamot tart 

- a védőnő az osztályfőnökökkel egyeztetve osztályfőnöki órák keretében is tart foglalkozást 

- tanórákon (biológia, testnevelés) előadások, projektmunkák segítségével 

- önálló ismeretszerzéssel, kutatómunkával a házi feladatok megoldásánál 

- az iskola szoros kapcsolatot ápol a városi vöröskereszttel, ahol diákjaink további ismereteket 

sajátíthatnak el. 
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12.  Arany János Tehetséggondozó Program feladatai és céljai 

Az Oktatási Minisztérium 2000 januárjában hirdetett pályázatot gimnáziumok és velük együttműködő 

kollégiumok számára a kistelepülésen élő tehetséges gyermekek továbbtanulását biztosító Arany János 

Tehetséggondozó Programban való részvételre. Megyénként általában egy, összesen 21 intézmény nyerte el 

a program megvalósításának lehetőségét. Komárom-Esztergom megyében az Eötvös József Gimnázium és a 

József Attila Középfokú Kollégium lett a pályázat nyertese. 2005-ben a megyei önkormányzat közös igazgatás 

alá vonta a két együttműködő felet, így jött létre a többcélú intézmény. 

Az Oktatási Minisztérium és a résztvevő iskolák együttesen alakították ki a program nevelési és oktatási 

tartalmát, céljait, amelyeket a tapasztalatok alapján folyamatosan továbbfejlesztenek. 

Intézményünk 2001 óta vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban. Pályázóink elsősorban 

Komárom-Esztergom megye kistelepüléseiről érkeznek, de az országos együttműködés eredményeképpen sok 

tanulónk jön Győr-Moson-Sopron és Fejér megyéből is. 

12.1. A program jogszabályi és anyagi háttere 

A program megvalósítása érdekében a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a gimnázium és a 

kollégium számára. E támogatás szolgál a megjelenő többletfeladatok fedezetéül, összegét a központi 

költségvetés alapján évente megkötendő háromoldalú szerződés tartalmazza (oktatási kormányzat – fenntartó 

– intézmény). 

12.2. Alapelveink, célkitűzéseink 

Arany János-os intézményként azoknak a tehetséges, kreatív, tanulásra motivált, jó képességű tanulóknak 

kívánunk esélyt biztosítani, akik tőlük független okból nem vehetnének részt magas szintű középfokú 

oktatásban. 

Célunk, hogy a különböző szociális, kulturális, gazdasági háttérrel rendelkező szülők gyermekeinek 

esélyegyenlőséget biztosítsunk, hozzájáruljunk a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 

csökkentéséhez, lehetőséget teremtsünk (egyéni és kiscsoportos fejlesztés révén) a kiemelt figyelmet igénylő 

tanulóknak arra, hogy felkészüljenek a felsőfokú továbbtanulásra, és jól képzett, lakóhelyükért tenni akaró 

értelmiséggé váljanak. 

12.3. A program sajátos oktatási, nevelési céljai 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba bekerülő diákok speciális tanterv alapján előkészítő 

évfolyammal kezdik tanulmányaikat. Ennek célja a kulturális, művelődési, tanulmányi hátrányok enyhítése, a 

meglévő ismeretek elmélyítése, az esetlegesen hiányzó ismeretek pótlása, készségek kialakítása, a képességek 

fejlesztése. Az előkészítő év alapvetően az 5-8. osztályos általános iskolai tananyagra épülő gazdagító 

program. 

Az előkészítő évben kiemelt figyelem fordul a magyar nyelv és irodalom, valamint a matematika tanulására, 

az angol nyelv és az informatikai ismeretek elsajátítására. Ezenkívül a tehetséggondozó osztályokban 

önismereti, személyiségfejlesztő, tanulásmódszertani és kommunikációs foglalkozásokon is részt vesznek a 

tanulók. 

Az előkészítő év után kezdik meg a négy gimnáziumi osztályt, amelynek keretében a képességeiknek és 

választásuknak megfelelő továbbtanulási irányra készülhetnek fel. Élhetnek mindazokkal a választási 

lehetőségekkel, amelyeket a gimnázium nyújtani tud. Az öt évfolyamon végig egy osztály keretein belül 

maradnak a programba felvett tanulók. A hátránykompenzációt szolgáló programok, nevelés és 

személyiségfejlesztés 5 éven át kíséri a tanulókat. 

A képzés öt éve alatt elérendő cél angol nyelvből a középfokú nyelvvizsga szintű tudás, informatikából 

ECDL-bizonyítvány, valamint a jogosítvány megszerzése. 

12.4. A program vezetése, személyi feltételei 

A program megköveteli a gimnázium és a kollégium szoros együttműködését. A tagozat diákjait az iskolában 

tanító és nevelő, valamint a kollégiumban nevelő tanárok egy nevelőközösséget alkotnak. 

Az együttműködés folyamatos fejlesztése, a koordináció, az egységes pedagógiai hatás érdekében egy 

programfelelős (a létszám függvényében tagozatvezető) fogja össze a két intézményben folyó munkát. Az 
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igazgató és programfelelős egyben a külső kapcsolatrendszerért: a megye általános iskoláival, a többi 

programbeli középiskolával, a minisztériummal való együttműködésért is felelős. 

12.5. A tanulók továbbhaladása és értékelése 

A programba fölvett tanulók előkészítő osztállyal kezdik tanulmányaikat. 

Az előkészítő évet ismételni nem lehet. 

Az előkészítő évfolyamon változatos értékelési formákra van szükség (több szóbeli értékelés, kisebb 

egységek, sűrűbb értékelés). 

Az előkészítő évfolyamon tanított tantárgyakat félévkor és év végén érdemjeggyel értékeljük. 

Az Arany János-i blokk foglalkozásait (önismeret és tanulásmódszertan) részt vett bejegyzéssel zárjuk le. 

 

Ezekhez az órákhoz csatlakoznak a délután folyamán a kollégiumi foglalkozások, mivel a programban 

kulcsszerepük van a képzést nyújtó középiskolák mellett a kollégiumoknak is. A tanulók számára a kollégiumi 

jogviszony létesítése kötelező. A programra kidolgozott kerettanterv alapján az iskola helyi tanterve a helyi 

kollégiumi programmal kiegészülve egységes pedagógia rendszert alkot. Az intézményen belüli 

feladatmegosztás szerint az Arany János-i blokkhoz tartozó önismereti foglalkozásokat a kollégiumban, 

tanulásmódszertan-órákat 10. és 12. évfolyamon a gimnáziumban magyar nyelv óra keretében, 9. és 11. 

évfolyamon a kollégiumban tartjuk. 

 

Tantárgyak Heti óraszámok 

9/AJTP 9. 10. 11. 12. 

Arany 

János 

blokk 

Tanulásmódszertan 

és kommunikáció 

2 

gimnáziumi 

keretben 

1  

kollégiumi 

keretben 

1 

kollégiumi 

keretben 

1  

gimnáziumi 

keretben 

(magyar 

nyelv) 

1  

kollégiumi 

keretben 

2  

kollégiumi 

keretben 

1  

gimnáziumi 

keretben 

(magyar 

nyelv) 

1  

kollégiumi 

keretben 

Önismeret 

2  

kollégiumi 

keretben 

2 

kollégiumi 

keretben 

2  

kollégiumi 

keretben 

2  

kollégiumi 

keretben 

2  

kollégiumi 

keretben 

 

A programban résztvevők az előkészítő évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei 

között, általános kerettantervi tananyagra építetten folytatják a tanulmányaikat. Élhetnek mindazokkal a 

választási lehetőségekkel, amelyeket gimnáziumunk nyújt, bármilyen továbbtanulási irányra felkészülhetnek. 

Az Arany János-osztály tanulói az előkészítő év befejezése után is mind a gimnáziumban, mind a 

kollégiumban együtt maradnak. A gimnáziumban és a kollégiumban is kiemelt figyelmet fordítunk a diákok 

személyiségének fejlődésére, tanulmányi haladására.  

Meggyőződésünk, hogy az Arany János Tehetséggondozó Program kedvező lehetőségeket teremt a 

hátrányos helyzetű diákok számára hátrányaik leküzdésére, a továbbtanulással kapcsolatos céljaik 

megvalósítására.  

13.  A kollégium pedagógiai programja 

13.1. Kollégiumunk nevelési alapelvei, céljai 

A pedagógiai program átdolgozása a Köznevelési törvény (2011.évi CXC. törvény), valamint egyéb jogi 

szabályzókban foglaltak alapján történt.  Munkánk során figyelembe vettük az elmúlt évek tapasztalatait; a 

tantestület összetételének, a partneri igények és lehetőségeink változásait. A jelenlegi korrekcióval egy olyan 

programot kívánunk megfogalmazni, mely megfelel a jelen gyakorlatának és a jövő elvárásainak. 
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Olyan kollégiumot kívánunk kialakítani, ahol a tanulók jól érzik magukat, optimális tárgyi feltételek között, 

egységes nevelési hatásrendszerben, saját alkotó részvételükkel készülhetnek felnőtt életükre. 

Felvállaljuk a család-helyettesítő szerepet, az oktatás terén a készségek, képességek fejlesztését a tanulás 

módszertanának elmélyítését, a valós önismeret képességének kialakítását.  

A kollégiumi nevelés alapja a kollégiumi tevékenység. 

A nevelés folyamatában a követelés, a meggyőzés, ellenőrzés, értékelés, elismerés, gyakorlás, fegyelmezés 

módszerek kombinációit alkalmazzuk. 

A nevelés hatékonyságát a nevelő és a tanuló együttműködésének minősége, a kollégium érték- és 

normarendszerének elfogadása dönti el. 

13.1.1. Alapelveink 

- Az alapvető emberi és szabadságjogok, a gyermekeket megillető jogok érvényesítése, a személyiség 

minél teljesebb kibontakoztatása. 

- Demokratikus, humanista, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása. 

- Tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat. 

- Az alapvető erkölcsi normák betartása. 

- Az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele, egészséges életmódra nevelés. 

- A nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása, fejlesztése. 

- A tanulók öntevékenységének, önszervező képességének fejlesztése. 

- A szülőkkel és iskolával való konstruktív együttműködés. 

- Következesség, motiváció elvének alkalmazása. 

- Világos, egyértelmű norma- és értékrendszer. 

13.1.2. Céljaink 

- Kollégiumunk kialakult pedagógiai arculatának megőrzése, értékeink gazdagítása. 

- Életkori sajátosságoknak megfelelő, egyénre szabott nevelési folyamatok megvalósítása. 

- Komplex személyiségfejlesztés. A pszichikus folyamatok fejlesztésének elősegítése, széles körű 

ismeretekkel rendelkező, erkölcsöt és értéket tisztelő, egyénileg és közösségben sikereket elérő 

személyiség kialakítása. 

- A kollégisták intellektuális és praktikus tudásának gazdagítása, képességeik kibontakoztatása, az 

önművelődésre való igény kialakítása. 

- Ítélőképesség, esztétikai érzék olyan mérvű fejlesztése, hogy diákjaink képesek legyenek konfliktusok 

feldolgozására, ill. fejlett ítélőképességgel rendelkezzenek.  

- A napjaink követelményeinek megfelelő digitális és gazdasági kompetenciák fejlesztése 

- Környezettudatos életmódra nevelés 

- Egészséges életmódra nevelés, a rendszeres sportolás lehetőségének biztosítása 

13.1.3. A működés belső feltételrendszerének bemutatása 

A kollégiumi élet a középiskolás fiatalok társas együttélése a diákévek alatt. A diákok a kollégiumi évek alatt 

jelentős testi – lelki és értelmi fejlődésen mennek keresztül. E fejlődés minőségét a kollégium irányultsága, 

szellemisége nagymértékben befolyásolja. 

Kollégiumunk az alapellátást - lakhatás, étkezés, szociális és érzelmi védettség, tanulási biztonság és 

nyugalom, segítő pedagógiai környezet - minden felvett kollégista számára biztosítja.  

A kollégium hagyományai, az Arany János Tehetséggondozó Program, a tanulók és szüleik igénye olyan 
kollégiumi arculat kialakítását teszi szükségessé, amely  

- a tehetséggondozásra, 

- az egészséges testi-lelki fejlődés biztosítására, 

- a felsőoktatásba való bekerülés esélyegyenlőségének kialakítására, 

- az erkölcsi normák betartására való nevelésre,  

- értelmiségi szerep, az értelmiségi élet normáinak elfogadására való felkészítést tartja a kollégiumi 

nevelésben elsődlegesnek. 

Ezeknek megfelelően határoztuk meg kollégiumunk alapelveit, cél-, feladat- és tevékenységrendszerét. 

13.1.4. A nevelési folyamat főbb hangsúlyai 

- A motiváció és aktivitás állandó fenntartása, kooperatív munkaformák előtérbe helyezése. 
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- A bánásmód és értékelés differenciáltsága. 

- A műveltségi és mentális hátrányok csökkentése. 

- Tehetséggondozás és hatékony pályaorientációs tevékenység. 

- Egyetemes kultúra értékközvetítése. 

- Valós értékek felmutatása, megismertetése, fejlesztése. 

- Ingergazdag közösségi élet biztosítása. 

13.2. A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elvei 

- Tapasztalatszerzés  

- Motiváció  

- Következetesség 

- Egyenrangúság 

- Komplexitás 

- Koncentráció  

- Felelősség 

- Lelkiismereti és vallási szabadság és semlegesség. 

13.3. Pedagógiai tevékenység  

13.3.1. A pedagógiai tevékenység szervezése 

A Köznevelési törvény rendelkezéseihez igazodva a tanulói tevékenységeket egyéni és csoportos 

foglalkozások keretében szervezzük. Minden kollégiumi csoportot csoportvezető nevelőtanár irányít. 

A tanév választható foglalkozásainak kínálatát és rendjét a tanév eleji igény felmérés alapján szervezzük. Az 

induló foglalkozások tematikája az éves munkaterv részét képezik. 

A csoportvezető nevelőtanár heti 32 órában egyéni és (kis)csoportos foglalkozásokat tart, valamint biztosítja 

a kollégium zavartalan működését.   

A foglalkozási csoport: a kollégiumi neveléshez és oktatáshoz szervezett legalább 5 tanulóból álló és 

pedagógus, vagy a kollégium vezetője részéről megbízott személy által irányított közösség. 

Minden kollégista köteles részt venni – heti 13 órában – a tanulmányaihoz kapcsolódó (stúdium, felzárkóztató, 

tehetséggondozó) foglalkozáson, 1 óra csoportfoglalkozáson, továbbá heti 1 órában a kollégium által kínált 

foglalkozások közül saját érdeklődése szerint választhat. 

A kötelező foglalkozásokon túl, minden kollégista szabadon választhat a szabadidő értelmes eltöltését 

szolgáló programokból és hagyományos rendezvényeink közül. 

A kollégiumi foglalkozások a közösségi kapcsolatok kialakítására, csoport- és kollégiumi szintű 

közösségformálásra, a szociális képességek fejlesztésére, az egyéni tanulási módszerek elsajátítására, a helyes 

életviteli szokások kialakítására, az aktív, sportos életmód igényére, a tágabb természeti, társadalmi 

környezetért érzett felelősségre nevelnek. 

A foglalkozások olyan kompetenciákat is fejlesztenek, melyek révén a tanulókban kialakul az 

alkalmazkodóképesség, a tolerancia, a konfliktuskezelő képesség. 

A kollégiumi foglalkozások kiegészítik az iskolák nevelő-oktató munkáját. 

A középiskolai szakaszban a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, a 

szakközépiskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges képességek, készségek, 

attitűdök együttes fejlesztése a cél. 

A csoportfoglalkozások keret-programterve nevelési területenként, az adott témakör legfontosabb tartalmi 

elemei alapján határozza meg a kollégiumi nevelés-oktatás pedagógiai tartalmát. A foglalkozások számát, 

éves elosztását, tartalmi felépítését úgy kell meghatározni, hogy alkalmazkodjon a tanulók életkorához, a 

választott iskolájuk típusához. 

A kollégiumi foglalkozások a közösségépítésnek és -formálásnak is fontos eszközei. Ezt munkát egészítik ki 

a kollégiumi tantestület és Diákönkormányzat által szervezett hagyományos és alkalomszerű programok, 

rendezvények. A közösségi tudat fejlesztése szoba-, csoport- és kollégiumi szinten is megvalósul.  
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A foglalkozások és programok során törekedni kell a mozgás (sportolás) és a művelődés (kulturális 

értékközvetítés) lehetőségének biztosítására. 

13.3.2. A foglalkozások típusai 

13.3.2.1. Rendszeres iskolai felkészülést biztosító foglalkozások alapelvei, feladatai 

- A mindennapi iskolai felkészülés segítése, az ismeretek rögzítése, bővítése, tanulásmódszertani 

ismeretetek alkalmazása, bővítése  

- Az iskola elvárások figyelembe vétele 

- Differenciált képességfejlesztés 

- Az iskolarendszerben való továbbjutáshoz és az önálló életvitelhez szükséges hozzáadott értékek, 

ismeretek közvetítése 

- Praktikus ismeretek, ill. a különleges érdeklődésre létrejövő, egyéni vagy kiscsoportos formákban 

megvalósuló tudásszerzés 

- Az egyéni adottságok és igények figyelembe vétele. 

13.3.2.2. Csoportfoglalkozások 

A csoportfoglalkozások a kollégiumi csoport nevelési feladatait, az egyéni és közösségi fejlesztést 

megvalósító foglalkozások. A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjában meghatározottak szerint 

tartunk évi 20-22 foglalkozást, a megadott témaköröknek és időtartamoknak megfelelően (tematikus 

csoportfoglalkozások). A fennmaradó évi 15-17 foglalkozás a tanulók ügyeivel, szervezéssel, közösségi 

feladatok ellátásával kapcsolatos általános foglalkozás. 

13.3.2.3. A kollégium által biztosított foglalkozások rendszere, szerkezete 

 

Tanulást segítő foglalkozások Egyéni és közösségfejlesztő 
Szabadidő 

eltöltését szolgáló 

 

Rendszeres iskolai felkészülést biztosító  

- stúdium 

 

 

Intézményi tehetséggondozó, felzárkóztató 
- Szaktantárgyi felkészítő  

(vizsgára, versenyre, érettségire) 

- Szaktantárgyi korrepetáló 

- Tanulásmódszertan 

-  

 

Csoportfoglalkozás 
- tematikus 

- általános 

 

Közösségszervező 

- DÖK-gyűlés 

 

- Egyéni törődést biztosító 

- Életvitel 

 

 

- rajz, képzőművészet 

- zene 

- kézműves 

- táncoktatás 

- úszásoktatás 

- sport: labdarúgás, kosár-, 

kézi-, röplabda, úszás, 

floorball 

 

- önképző körök 

 

13 óra 1 óra 1 óra 

13.3.2.4. A tematikus csoportfoglalkozások témakörei és óraszámai  

 

témakör: 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  
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előkészítő 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 

9. évf. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

10. évf. 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

11. évf. 2 1 1 1 1 3 2 1 2 2 3 1 

12. évf. 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 

13.4. A teljes körű egészségfejlesztéssel, az egészségneveléssel és a környezeti neveléssel 

összefüggő elvek és feladatok 

- helyes minták átadása 

- kidolgozott és következetes elvárás rendszer  

- felelősség és igényesség 

- testi és lelki egyensúly 

- a mindennapos mozgás igényének kialakítása 

- az egészséges táplálkozás igényének kialakítása 

- megfelelő személyes higiénia kialakítása, fejlesztése 

- a tiltott és függőséget okozó szerek fogyasztásának megelőzése 

- a környezeti rend elvárásainak betartása 

- a nyugodt pihenés és alvás biztosítása 

- rendszeres ágyneműcsere. 

13.5. Az önálló életkezdést elősegítő tevékenység elvei 

- önálló problémamegoldás 

- gyakorlatiasság 

- felelősség 

- tapasztalatszerzés 

- helyes minták átadása. 

13.5.1. Tehetséggondozó foglalkozások alapelvei, feladatai 

- kiemelkedő képességű tanulók gyorsabb haladásának biztosítása 

- képességek adottságok céltudatos fejlesztése, teljes személyiség fejlesztésével 

- kreativitás fejlesztése 

- hatékony tanulási módszerek kialakításának segítése 

- helyes önértékelésre nevelés. 

13.5.2. Pályaválasztást elősegítő foglalkozások alapelvei, feladatai 

- reális jövőkép kialakítása 

- pályaismeret 

- helyes önkép, önismeret 

- továbbtanulásra való felkészülés segítése 

- munkaerő-piaci tájékoztatás 

- pályamódosításra való felkészítés. 

13.5.3. Hátránykompenzációt szolgáló, felzárkóztató foglalkozások alapelvei, feladatai 

- esélynövelés tudás- és kultúraközvetítéssel 

- érdekérvényesítés segítése 

- problémamegoldó képesség fejlesztése, megerősítése 

- motiváció fejlesztése 
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- számonkérés, kikérdezés. 

13.5.4. A tanulókkal való törődést, gondoskodást biztosító foglalkozások alapelvei, feladatai 

- prevenciós tevékenység egészségvédelem érdekében 

- a szülő elvárásainak figyelembe vétele 

- egyéni problémák feltárása, segítség a megoldásban 

- normák, szociális viselkedés szabályainak, elsajátítása, rögzítése 

- helyes életvezetési minták nyújtása. 

13.6. Az Arany János Tehetséggondozó Program céljai, a fentieken kívül 

- Esélyteremtés és tehetséggondozás azon társadalmi rétegek számára, amelyek tagjai a program segítsége 

nélkül nem nyerhetnének felvételt a felsőoktatási intézményekbe. 

- A programba bekerülő tanulók képességeinek és személyiségének, valamint érzelmi intelligenciájának 

a fejlesztése, a tudás tekintélyének a visszaállítása, az oktatás tartalmának korszerűsítése, minőségének 

fejlesztésével. 

- Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók érettségi bizonyítvány megszerzéséhez, 

sikeres pályaválasztáshoz segítése. 

- A mindennapi életben való boldoguláshoz szükséges alapvető kompetenciák fejlesztése. 

13.6.1. Az Arany János Tehetséggondozó Program 

- Az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) megvalósulása az összevont intézményben közös 

elvekkel, azonos célokkal, összehangolt tevékenységekkel, és szoros kapcsolattartással történik. A 

program által megkövetelt elvárások teljesítéséért a kollégiumvezető, mint programgazda a felelős. A 

diákok fejlődésének követése, a kötelező programhétvégék szervezése, a gazdagító és 

hátránykompenzáció koordinálása a csoportvezető nevelőtanárok feladata.  

- A program alapvető feltétele a diák kollégiumi jogviszonya. Ez a biztosítéka annak, hogy az egyéni 

fejlesztés, a jogszabályokban rögzített követelmények teljesíthetők legyenek.  

- A Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramja rögzíti az évfolyamonkénti elvárásokat, lehetőségeket. 

Ennek alapján készíti el a kollégiumvezető és a kollégium nevelőtestülete az éves munkatervet, illetve 

foglalkozási és programtervét.   

- Az AJTP-ben részt vevő diákok kötelező foglalkozási rendjének része az ún. AJTP-blokk:  

személyiségfejlesztés, tanulásmódszertan, tánc/dráma,  digitális kultúra, kommunikációs és a 

pályaválasztást segítő foglalkozások. 

 

13.6.2. Az Arany János Tehetséggondozó Program kollégiumi tevékenységrendszere és 

foglalkozásai 

 

AJTP-s 

többletfeladat AJTP-s blokk alapprogram 
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13.7. Szabadidő eltöltését szolgáló csoportos foglalkozások alapelvei, feladatai 

- mindenki számára szükséges a szabadidő biztosítása 

- a szabadidejével a diák maga rendelkezik 

- A szakkörök igény és lehetőség szerint szerveződhetnek. Céljuk: lehetőségteremtés a tapasztalás 

alapján történő ismeretszerzésre, egy-egy ismeret mélyebb összefüggéseinek feltárása, speciális 

érdeklődés kielégítése.  

- Az előkészítők a továbbtanulásra, az érettségire, a tanulmányi-, művészeti- és sportversenyekre való 

felkészítést, a tanulói érdeklődés felkeltését és kielégítését, valamint speciális ismeretek közvetítését 

szolgálják. 

13.7.1. A közösségi élet 

A közösség és a közösséghez tartozás tudatának kialakítása rendkívül fontos a kollégium életében. A biztos 

hátteret, a szülő-pótló szerepet csak ennek segítségével képes biztosítani az otthonuktól távol lévő fiataloknak. 

Tudatos, tervezett keretek között érjük el a „közénk tartozol” érzést. Ebben a munkában segítségünkre vannak 

foglalkozásaink, hagyományaink, rendezvényeink, a csoportok munkája és a kollégista diákok közösségei.  

A kulturális, sportolási és egyéb tevékenységeinket, a csoport- vagy szobaközösséget érintő feladatokat ennek 

tudatában, a fentebb felsorolt elvek mentén szervezzük.   

13.8. Ifjúságvédelmi tevékenység (kapcsolódva a 4.2 ponthoz) 

A szociális hátrányokkal, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel, tanulási kudarccal küszködő tanulók 

számára esélyteremtés a sikeres továbbhaladáshoz. Vállaljuk a szociálisan és/vagy mentálisan hátrányos 

helyzetű, veszélyeztetett tanulók helyzetének felmérését és a tanulók lehetőség szerinti segítését.  

E tevékenység keretében: 

- tudatosan felmérjük a hátrányos helyzetű tanulók körét és a hátrány okát  

- rendszeres együttműködés az osztályfőnök, a tanárok, a szülők és az iskolaorvos között 

- a tanulók aktív részvételének ösztönzése, annak érdekében, hogy tudjanak segítséget kérni, 

lehetőségeiket megismerni, pályázatot írni stb. 

- szakpszichológus, egészségügyi szakszolgálat segítségét is igénybe vesszük. 

Kollégiumunk biztosítja az optimális testi-lelki fejlődés feltételeit, beleértve a rendszeres étkezést; 

tisztálkodást, szakorvosi ellátást. Különleges esetekben – amennyiben a szülői kíséret nem megoldható- a 

megfelelő szakellátásra kollégiumi titkár- vagy a csoportvezető nevelőtanár kíséri a tanulót. 

13.9. Hagyományaink  

Kollégiumunk a jelennek él, de büszkén ápolja évtizedes hagyományait. Az utóbbi évek változásai 

(összevonás a gimnáziummal, kiköltözés a volt piarista Rendházból, a tantestület tagjainak cserélődése) 
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ellenére megőrizzük elődeink szellemiségét, és néhány múltbéli szokásunkat. Ezekkel is színesítjük 

intézményünk arculatát. 

Hagyományos programjaink: Gólyák bemutatkozó műsora, gólyaavató, Egészség-hét, Mikulás, Mikulás kupa, 

Kollégiumi Karácsony, Házi bajnokságok szervezése, Nőnap, JAKK-hét, Hexa – teaház, Kollégiumi ballagás, 

nemzeti és állami ünnepek.  

E rendezvények célja az ünnepeinkhez méltó megemlékezés, a kollégiumi élet színesebbé tétele, a kollégium 

külső kapcsolatainak ápolása.  

A programok szervezése a tantestület, a csoportok és a DÖK tanév eleji feladatmegosztása alapján történik, 

az éves munkatervben rögzítettek szerint. A programok minden diákunk számára látogathatók. A diákok 

igényei és a kollégium lehetőségeinek figyelembe vételével törekszünk hagyományaink fejlesztésére, 

bővítésére. Ebben a munkában nagy feladat hárul a Diákönkormányzatra.  

13.10. Szülőkkel való kapcsolattartás 

A tanulók személyiségének fejlődése szempontjából döntő jelentősége van a család és a kollégium 

együttműködésének. Alapelv a bizalom, egymás megértése, kölcsönös tisztelete, segítése, a pozitív nevelő 

hatások erősítése.  

A kollégiumban kialakult kapcsolattartás formái: az iskolai szülőértekezleteken a csoportvezető nevelőtanár 

lehetőség szerint jelen van, a kollégisták csoporton belüli értékeléséről tájékoztatja a szülőt.  Előzetes 

bejelentkezés után egyéni fogadóórára is van lehetőség. Rendkívüli esetben postai úton, internetes csatornákon 

vagy telefonon keresztül tartjuk a kapcsolatot.  
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Az iskola helyi tanterve 

14.  A választott kerettantervek megnevezése 

Iskolánk helyi tantervét a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló az 5/2020. 

(I. 31.) Kormányrendelet által módosított 110/2012. (VI. 4.) Kormány rendelet és a hozzák illeszkedő, az 

Oktatási Hivatal által közzétett tartalmi szabályozók alapján készítettük el. Az óratervek a 2020. szeptember 

1-jétől a 9. évfolyamos osztályokra vonatkoznak és felmenő rendszerben érvényesek. A 2020. szeptember 1-

jén 10., 11. és 12. évfolyamos tanulókra a 2017-ben jóváhagyott óratervek érvényesek.  

15.  Óraszámok a helyi tantervhez 

A választott kerettanterv által meghatározott szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 

választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma. 

15.1. Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium magyar-angol kétnyelvű 

tagozat 

 

A 2020. szeptember 1-jén 10., 11. és 12. évfolyamos osztályokra kimenő rendszerben vonatkozó óraterv. 

Kötelező tantárgyak 9./kny 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 1 4 4 4 4 

Angol célnyelv 20 6 6 5 5 

II. idegen nyelv  3 3 3 3 

Matematika 2 4 4 3 3 

Történelem, társadalmi és  

állampolgári ismeretek, angolul 
 3 3 3 3 

Etika    1  

Biológia – egészségtan, angolul   2 2 2 

Fizika  2 2 2  

Kémia  2 2   

Földrajz, angolul  2 2   

Ének-zene 2     

Vizuális kultúra 2   1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret  1  1  

Dráma és tánc     1 

Célnyelvi civilizáció  1 1 2 2 

Informatika, angolul  2 2   

Életvitel és gyakorlat      1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 
   3 – 1. fakt 

3 – 2. fakt 

3 – 1. fakt 

3 – 2. fakt.  

Összesen 33 36 37 39 37 

 

2020. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamos osztályokra felmenő rendszerben érvényes óraterv. 

 9. KNY 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom       
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magyar irodalom   2 3 3 3 

magyar nyelv 1 2 1 1 1 

Matematika       

matematika  2 4 4 3 3 

Történelem és állampolgári ismeretek       

történelem angol nyelven   3 3 3 3 

állampolgári ismeretek      1 

Természettudomány és földrajz       

természettudomány     2  

kémia   1 2   

fizika   2 3   

biológia   3 2   

földrajz angol nyelven   2 2   

Idegen nyelv       

angol célnyelv  19 5 5 5 5 

második idegen nyelv   3 3 3 3 

Művészetek       

ének-zene  2     

vizuális kultúra  2    1 

dráma és színház      1 

Technológia       

digitális kultúra angol nyelven   2 1 2  

Testnevelés és egészségfejlesztés       

testnevelés  5 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)  1 1 1 1 1 

Célnyelvi civilizáció  1 1 2 2 

Fakultációs tantárgy 1    3 3 

Fakultációs tantárgy 2    3 3 

Összesen  32 36 36 36 35 

 

 

15.2. Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium Arany János 

Tehetséggondozó Program 

A 2020. szeptember 1-jén 10., 11. és 12. évfolyamos osztályokra kimenő rendszerben vonatkozó óraterv. 

Kötelező tantárgyak AJTP 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 5 4 5 

I. idegen nyelv 7 5 4 3 4 

II. idegen nyelv  3 3 3 3 

Matematika 4 4 4 3 3 

Történelem, társadalmi és  

állampolgári ismeretek 
 2 2 3 3 
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Etika    1  

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika  2 2 2  

Kémia  2 2   

Földrajz  2 2   

Ének-zene  2    

Vizuális kultúra   2 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret  1  1  

Dráma és tánc     1 

Informatika 3 2 2   

Életvitel és gyakorlat      1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Kötelezően választható órák      

Komplex humán ismeretek 2     

Természettudományos alapismeretek 2     

Tanulásmódszertan és kommunikáció 2 0 0 0 0 

Önismeret 0 0 0 0 0 

Humán ismeretek (választható) 0     

Szabadon tervezhető órakeret 
   3 – 1. fakt 

3 – 2. fakt 

3 – 1. fakt 

3 – 2. fakt.  

Összesen 30 35 36 35 35 

 

2020. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamos osztályokra felmenő rendszerben érvényes óraterv. 

 9. AJ 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom       

magyar irodalom  2 2 3 3 3 

magyar nyelv 2 2 2 1 2 

Matematika       

matematika  4 4 4 3 3 

Történelem és állampolgári ismeretek       

történelem   2 2 3 3 

állampolgári ismeretek      1 

Természettudomány és földrajz       

természettudomány     2  

kémia   1 2   

fizika   2 3   

biológia   3 2   

földrajz   2 1   

Idegen nyelv       

első élő idegen nyelv  7 3 3 4 4 

második idegen nyelv   3 3 3 3 
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Művészetek       

ének-zene   2    

vizuális kultúra    2 1  

dráma és színház      1 

Technológia       

digitális kultúra  3 2 1 2  

Testnevelés és egészségfejlesztés       

testnevelés  5 5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)  1 1 1 1 1 

Komplex humán ismeretek 1     

Természettudományos alapismeretek 1     

Tanulásmódszertan és kommunikáció 2     

      

Fakultációs tantárgy 1    3 3 

Fakultációs tantárgy 2    3 3 

Összesen  28 34 34 34 32 

 

 

15.3. Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium matematika tagozat 

A 2020. szeptember 1-jén 10., 11. és 12. évfolyamos osztályokra kimenő rendszerben vonatkozó óraterv. 

Kötelező tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 4 4 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 6 6 6 8 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 2    

Vizuális kultúra  2 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1  1  

Dráma és tánc    1 

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret   3 – 2. fakt. 3 – 2. fakt. 

Összesen 35 36 35 35 
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1. fakultációt - matematika 

 

2020. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamos osztályokra felmenő rendszerben érvényes óraterv. 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom      

magyar irodalom  2 3 3 3 

magyar nyelv 2 1 1 1 

Matematika      

matematika  6 6 4 4 

Történelem és állampolgári 

ismeretek  
    

történelem  2 2 3 3 

állampolgári ismeretek     1 

Természettudomány és földrajz      

természettudomány    2  

kémia  1 2   

fizika  2 3   

biológia  3 2   

földrajz  2 1   

Idegen nyelv      

első élő idegen nyelv  3 3 4 4 

második idegen nyelv  3 3 3 3 

Művészetek      

ének-zene  2    

vizuális kultúra   2 1  

dráma és színház     1 

Technológia      

digitális kultúra  2 1 2  

Testnevelés és egészségfejlesztés      

testnevelés  5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)  1 1 1 1 

Kötelező fakultációs tantárgy 

matematika 
  3 3 

Fakultációs tantárgy 2   3 3 

Összesen  36 35 35 32 

 

 

15.4. Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium humán tagozat 

A 2020. szeptember 1-jén 10., 11. és 12. évfolyamos osztályokra kimenő rendszerben vonatkozó óraterv. 

Kötelező tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 5 5 
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I. idegen nyelv 4 4 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3 3 5 7 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 2    

Vizuális kultúra  2 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1  1  

Dráma és tánc    1 

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret   3 – 2. fakt. 3 – 2. fakt. 

Összesen 35 36 35 35 

 

1. fakultációt - történelem 

 

2020. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamos osztályokra felmenő rendszerben érvényes óraterv. 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom      

magyar irodalom  3 4 4 4 

magyar nyelv 2 1 1 1 

Matematika      

matematika  4 4 3 3 

Történelem és állampolgári ismeretek      

történelem  3 3 3 3 

állampolgári ismeretek     1 

Természettudomány és földrajz      

természettudomány    2  

kémia  1 2   

fizika  2 3   

biológia  3 2   

földrajz  2 1   

Idegen nyelv      

első élő idegen nyelv  3 3 4 4 

második idegen nyelv  3 3 3 3 

Művészetek      
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ének-zene  2    

vizuális kultúra   2 1  

dráma és színház     1 

Technológia      

digitális kultúra  2 1 2  

Testnevelés és egészségfejlesztés      

testnevelés  5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)  1 1 1 1 

Fakultációs tantárgy 1   3 3 

Fakultációs tantárgy 2   3 3 

Összesen  36 35 35 32 

 

 

15.5. Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium német tagozat 

A 2020. szeptember 1-jén 10., 11. és 12. évfolyamos osztályokra kimenő rendszerben vonatkozó óraterv. 

Kötelező tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Német nyelv 6 6 6 6 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 2    

Vizuális kultúra  2 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1  1  

Dráma és tánc    1 

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret   3 –2. fakt. 3 – 2. fakt.  

Összesen 35 36 35 35 

1. 1. fakultáció - német nyelv 

 

2020. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamos osztályokra felmenő rendszerben érvényes óraterv. 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom      

magyar irodalom  2 3 3 3 
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magyar nyelv 2 1 1 1 

Matematika      

matematika  4 4 3 3 

Történelem és állampolgári 

ismeretek  
    

történelem  2 2 3 3 

állampolgári ismeretek     1 

Természettudomány és földrajz      

természettudomány    2  

kémia  1 2   

fizika  2 3   

biológia  3 2   

földrajz  2 1   

Idegen nyelv      

német nyelv  5 5 5 5 

második idegen nyelv  3 3 3 3 

Művészetek      

ének-zene  2    

vizuális kultúra   2 1  

dráma és színház     1 

Technológia      

digitális kultúra  2 1 2  

Testnevelés és egészségfejlesztés      

testnevelés  5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)  1 1 1 1 

Fakultációs tantárgy 1   3 3 

Fakultációs tantárgy 2   3 3 

Összesen  36 35 35 32 

 

 

15.6. Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium biológia-kémia tagozat 

A 2020. szeptember 1-jén 10., 11. és 12. évfolyamos osztályokra kimenő rendszerben vonatkozó óraterv. 

Kötelező tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 4 4 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan 2 2 5 6 

Fizika 2 2 2  
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Kémia 2 4   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 2    

Vizuális kultúra  2 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1  1  

Dráma és tánc    1 

Informatika 1 1   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret   3 – 2. fakt. 3 – 2. fakt. 

Összesen 35 36 35 35 

1. fakultáció - biológia-egészségtan 

 

2020. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamos osztályokra felmenő rendszerben érvényes óraterv. 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom      

magyar irodalom  2 3 3 3 

magyar nyelv 2 1 1 1 

Matematika      

matematika  4 4 3 3 

Történelem és állampolgári ismeretek      

történelem  2 2 3 3 

állampolgári ismeretek     1 

Természettudomány és földrajz      

természettudomány    2  

kémia  2 4   

fizika  2 3   

biológia  4 3   

földrajz  2 1   

Idegen nyelv      

első élő idegen nyelv  3 3 4 4 

második idegen nyelv  3 3 3 3 

Művészetek      

ének-zene  2    

vizuális kultúra   2 1  

dráma és színház     1 

Technológia      

digitális kultúra  2 1 2  

Testnevelés és egészségfejlesztés      

testnevelés  5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)  1 1 1 1 
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Fakultációs tantárgy 1   3 3 

Fakultációs tantárgy 2   3 3 

Összesen  36 36 34 31 

 

 

15.7. Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium általános csoport 

A 2020. szeptember 1-jén 10., 11. és 12. évfolyamos osztályokra kimenő rendszerben vonatkozó óraterv. 

Kötelező tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 4 4 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 4 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 2    

Vizuális kultúra  2 1 1 

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1  1  

Dráma és tánc    1 

Informatika 3 3   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 
  3 – 1. fakt 

3 – 2. fakt 

3 – 1. fakt 

3 – 2. fakt.  

Összesen 35 36 35 35 

 

2020. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamos osztályokra felmenő rendszerben érvényes óraterv. 

 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom      

magyar irodalom  2 3 3 3 

magyar nyelv 2 1 1 1 

Matematika      

matematika  4 4 3 3 

Történelem és állampolgári ismeretek      

történelem  2 2 3 3 

állampolgári ismeretek     1 

Természettudomány és földrajz      

természettudomány    2  
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kémia  1 2   

fizika  2 3   

biológia  3 2   

földrajz  2 1   

Idegen nyelv      

első élő idegen nyelv  3 3 4 4 

második idegen nyelv  3 3 3 3 

Művészetek      

ének-zene  2    

vizuális kultúra   2 1  

dráma és színház     1 

Technológia      

digitális kultúra  2 1 2  

Testnevelés és egészségfejlesztés      

testnevelés  5 5 5 5 

közösségi nevelés (osztályfőnöki)  1 1 1 1 

Fakultációs tantárgy 1   3 3 

Fakultációs tantárgy 2   3 3 

Összesen  34 33 34 31 

 

15.8. Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium köznevelési típusú 

sportiskolai oktatás 

A 2020. szeptember 1-jén 10., 11. és 12. évfolyamos osztályokra kimenő rendszerben vonatkozó óraterv. 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Tanulásmódszertan – közismereti tárgyak órakeretében 1    

Sporttörténet 1    

Sportági ismeretek  1   

Testnevelés-elmélet – Testnevelés és sport órakeretében   0,5  

Sportegészségtan – Biológia – egészségtan órakeretében   0,5  

Edzéselmélet –    0,5  

Sport és szervezetei   0,5  

Sportpszichológia    1 

Sportetika – Etika órakeretében    1 

 

2020. szeptember 1-jétől a 9. évfolyamos osztályokra felmenő rendszerben 

érvényes óraterv. 

Testnevelés (Sportismeretek)* 

2+2+1 

4+1 

2+2+1 

4+1 

2+2+1 

4+1 

2+2+1 

4+1 

Tanulásmódszertan – közismereti 

tárgyak órakeretében 
1 - -  

Sporttörténet* 1 - - - 

Testnevelés-elmélet* - 0,5 - - 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   48 / 489 Pedagógiai Programja 

Sportegészségtan* - - 0,5  

Edzéselmélet* - 0,5 - - 

Sport és szervezetei*   0,5  

Sportpszichológia*    0,5 

Sportetika*    0,5 

 

*A Testnevelés (Sportismeretek) tantárgynak a heti óraszáma 5, mely ténylegesen egy elméleti és két 

gyakorlati órát jelent az iskolában, továbbá két olyan alkalmat, amelyet a tanuló a sportszervezetében tölt és 

igazol, tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik. Annak, aki utóbbi igazolással nem 

rendelkezik a négy gyakorlat, egy elmélet heti óraszám felosztás lesz az irányadó. A Testnevelés tantárgy heti 

egy elméleti óráját a tantárgyba beépülő tárgyakakt „*” jelöltük. A Tanulásmódszertan tantárgyat a 

közismereti tantárgyak tananyagtartalmába építve sajátítják el a diákok.  

 

A választott kerettanterv által meghatározott szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 

választható tanórai foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát és követelményeit a tantárgyi 

fejezetek tartalmazzák. 

 

16.  Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

Az iskolai tankönyvellátást a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a mindenkori miniszteri 

rendeletek szabályozzák.  

A tankönyveket minden munkaközösség közösen választja ki a minisztérium által kiadott hivatalos 

tankönyvlistából. A kiválasztásánál a fő szempont, hogy illeszkedjen az érvényben lévő központi illetve helyi 

tantervhez, szakmailag igényes legyen és hatékonyan segítse a diákok önálló tanulását. 

Az egyes tantárgyak esetében a munkaközösségek egységesen döntenek az alkalmazott tankönyvekről, 

eszközökről, segédletekről oly módon, hogy a tanulókat anyagilag feleslegesen ne terhelje ezek beszerzése, a 

tankönyveket és eszközöket használni kell. 

További szempontok lehetnek még: a tankönyv kivitelének minősége, az általános iskolák által általában 

használt tankönyvcsalád folytatása, az adott osztály várható felkészültségi szintje és természetesen a tankönyv 

ára. 

Az igazgató a munkaközösség-vezetők bevonásával dönti el, hogy mely tankönyvekből rendeljen az iskola 

tartós kötésűt és ezekből mennyi kerüljön a könyvtárba. 

17.  A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai 

17.1. Fejlesztési területek - nevelési célok 

A fejlesztési területek - nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket jelenítenek 

meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az ismeretszerzés, a 

gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. 

E területek - összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás és nevelés 

során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel - egyesítik a hagyományos értékeket és 

a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és valósulnak 

meg a köznevelés folyamatában: 

− beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba; 

− tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve 

szerint; 
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− témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb iskolai 

foglalkozások, programok számára. 

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok végrehajtása és 

végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka meghatározó fokmérője, 

a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. 

18.  A mindennapos testnevelés testmozgás megvalósításának módja 

18.1. A mindennapos testnevelés testmozgás 

A 2011. évi CXC tv. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

18.2. A tanulók fizikai állapotának mérése 

A 2011. évi CXC tv. 80.§ (9) bekezdése alapján a tanulók fizikai állapotának mérését (NETFIT) minden évben 

az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban 

megszervezzük. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai 

testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi.  

Iskolánkban a tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelő tanárok által kidolgozott saját módszerrel is 

végezzük. 

Ez a módszer lényegesen eltér a központilag ajánlott két felméréstől, szorosan illeszkedik a tanmenetünkbe, 

szinte programadó szerepet tölt be. Azokat az elsősorban atletikus alapképességeket méri, amelyeket a 

mozgástanulás folyamán az órákon oktatunk. 

A felmérés 10 próbából áll:  

1. gyorsaság:  100 m síkfutás 

2. gyorsasági állóképesség: 400 m síkfutás 

3. gyorsasági állóképesség: 800 m síkfutás 

4. állóképesség: Cooper-teszt (12 perces futás) 

5. ugrás: távolugrás 

6. mozgáskultúra: magasugrás 

7. hajító teljesítmény: súlylökés (fiúk 5 kg, lányok 4 kg) 

8. gerelyhajítás 

9. a testtömeghez viszonyított erő: húzódzkodás 

 (fiúk függésben, lányok fekvőfüggésben) 

10. saslendület fiúknak, ferdepadon lábemelés lányoknak (1 percig) 

Az egyes próbákon mutatott teljesítményt 15 pontos alapskálán, a többletteljesítményt szintén meghatározott 

módon pontozzuk. Az összpontszám alapján osztályozzuk az év végén a mutatott teljesítményt. A tanulók 

pontosan tudják, hogy teljesítményük milyen szintű, követhető. Bármikor javítható. Ösztönző jellegű, egyéni 

edzésekkel javítható. Előnye még az, hogy az összpontszám pontosan mutatja az évi teljesítményt, könnyen 

összehasonlítható. 

19.  A választható tantárgyak, foglalkozások, csoportváltás és a pedagógusválasztás 

szabályai 

19.1. A választható tantárgyak és foglalkozások 

Iskolánkban a tagozatos rendszer mellett lehetősége van 11. és 12. osztályos tanulóinknak arra, hogy az emelt 

szintű érettségi vizsgára készülés érdekében két tantárgyat fakultatívan nagyobb óraszámban tanuljanak. A 

fakultációs csoportok kialakítása a 10. tanév második felében történik. Minden tízedik osztályos diákunk 

kötelezően választ két tantárgyat és ugyanakkor megjelölheti a felsorolt tanárok közül is azt a kettőt, akivel 

együtt szeretne dolgozni. Matematika tagozaton az első fakultációs tantárgy kötelezően matematkia. 

A helyi tanterv óratervében megjelölt és a helyi tantervben alapóraként meghatározott tantárgyak tananyaga 

tartalma a középszintű érettségire készít fel. 
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A helyi tanterve szerint a 11. és 12. évfolyamon oktatott fakultációs tantárgyak tananyagtartalma és értékelése 

elkülönül az alapórák tananyag tartalmától és értékelésétől, megnevezésük kiegészül a fakultáció szóval, a 

naplóban, bizonyítványban és törzskönyvben külön kerül feltüntetésre. A fakultációs tárgyak oktatása az emelt 

szintű érettségi vizsgára készít fel.  

11. és 12. évfolyamon a fakultációs tantárgyak választása és az órák látogatása kötelező, kivételt képez, ha a 

tanuló emelt szintű érettségivel rendelkezik a választott fakultációs tantárgyból. 

 

19.2. A csoportváltás szabályai  

Csoportváltás minden esetben igazgatói engedéllyel történhet. 

A tanuló csoportváltási kérelmet két esetben nyújthat be: 

 Ha nyelvi csoport kíván váltani, azt egy tanéven belül két alkalommal kérheti: 

o  a I. félév vége előtt 1 hónappal, ekkor engedély esetén a II. félévtől vált csoportot, 

o a tanév végén, ekkor engedély esetén a következő tanév kezdetével vált csoportot.  

 Ha fakultációs csoportot kíván váltani, azt a tanév végén kérelmezheti és sikeres különbözeti vizsga 

esetén a következő tanév kezdetén vált csoportot. 

20.  Érettségi vizsgatárgyak 

A választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, helyi tantervi követelmények teljesítése mellett 

melyik választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi vizsgát. 

Kötelező érettségi tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, és I. idegen nyelv) közép 

és emelt szinten is felkészít az iskola az érettségi vizsgára. 

Középszintű érettségire a fentieken kívül a következő tárgyakból készít fel az iskola: 

II. idegen nyelv, biológia – egészségtan, fizika, kémia, földrajz (azokon a tagozatokon, ahol négy év 

alatti óraszám eléri a 136 órát), testnevelés és digitális kutúra. 

Emelt szintű érettségire a kötelező tárgyakon kívül a következőkből készít fel az iskola: 

biológia – egészségtan, fizika, kémia. 

Legkevesebb 12 fő jelentkező esetén a következő tárgyakból is vállalja az iskola az emelt szintű érettségire 

való felkészítést fakultációs tantárgy keretében:  

II. idegen nyelv, földrajz, testnevelés, digitális kultúra. 

A következő tárgyakból a négy év alatti óraszám nem éri el a 136 órát, ezért ezekből az iskola nem készít fel 

az érettségire:  

ének-zene, vizuális kultúra, kémia, földrajz, művészetek-dráma és tánc, állampolgári ismeretek. 

21.  Az egyes érettségi vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsga témakörei 

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet szabályozza az 

érettségi vizsgatárgyak követelményeit. A rendelet szerint a főbb vizsgatárgyak témakörei az alábbiak: 

Magyar nyelv és irodalom – középszintű érettségi témakörök 

A Magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga tartalmilag egy nyelvi és egy irodalmi tétel kifejtéséből áll.  

Témakörök: Követelmények 

1. Magyar nyelv 

1.1. Kommunikáció: A nyelv mint kommunikáció. Pragmatika. Nyelvi és vizuális kommunikáció. A 

kommunikáció működése. Személyközi kommunikáció. A tömegkommunikáció. 

1.2. A magyar nyelv története: A nyelv mint történeti képződmény. A magyar nyelv rokonsága. 

Nyelvtörténeti korszakok. A magyar nyelv szókészletének alakulása. Nyelvművelés. 

1.3. Ember és nyelvhasználat: Ember és nyelv. A jel, a jelrendszer. Általános nyelvészet. 

Nyelvváltozatok. Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség. Nyelv és társadalom.  

1.4. A nyelvi szintek: Hangtan. A helyesírás. Alaktan és szótan. A mondat szintagmatikus szerkezete. 

Mondattan. 
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1.5. A szöveg: A szöveg és a kommunikáció. A szöveg szóban és írásban. A szöveg szerkezete és 

jelentése. Szövegértelmezés. Az intertextualitás. A szövegtípusok. Az elektronikus írásbeliség és a 

világháló hatása a szövegre, szövegek a médiában. 

1.6. A retorika alapjai: A nyilvános beszéd. Érvelés, megvitatás, vita. A szövegszerkesztés eljárásai. 

1.7. Stílus és jelentés: Szóhasználat és stílus. A szójelentés. Stíluseszközök. Stílusréteg, stílusváltozat. 

2. Irodalom 

2.1. Szerzők, művek 

2.1.1. Művek a magyar irodalomból I. Kötelező szerzők: Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, 

Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila. Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott 

szempontú értelmezése, kérdésfelvetései, összefüggések a művek, az életmű és a korszak között. 

Memoriterek. 

2.1.2. Művek a magyar irodalomból II. Választható szerzők: Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, 

Csokonai Vitéz Mihály, Illyés Gyula, Jókai Mór, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kertész Imre, 

Kölcsey Ferenc, Krúdy Gyula, Márai Sándor, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Nagy László, 

Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Ottlik Géza, Örkény István, Pilinszky János, Radnóti Miklós, 

Szabó Lőrinc, Szilágyi Domokos, Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor, Zrínyi Miklós (és még 

legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerző). Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek 

adott szempontú értelmezése, kérdésfelvetései, összefüggések a művek, az életmű és a korszak között. 

Memoriterek. 

2.1.3. Művek a magyar irodalomból III. Kortárs szerzők: Legalább egy szerző ismertetése a legutóbbi 

30 év irodalmából. Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott szempontú értelmezése, 

kérdésfelvetései. Memoriterek. 

2.1.4. Művek a világirodalomból: Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a 

Biblia. A romantika, a realizmus, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az avantgárdig), a 

20. század. Jellemző művek, műrészletek adott szempontú bemutatása, kérdésfelvetései. 

2.1.5. Színház és dráma: 1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Molière, Katona József: Bánk 

bán, egy 19. századi dráma (pl. Ibsen, Csehov egy alkotása), Madách Imre: Az ember tragédiája, 

Örkény István egy drámája, egy 20. századi magyar dráma. A mű, műrészlet adott szempontú 

értelmezése, bemutatása. Színház és dráma az adott mű korában.  

2.1.6. Az irodalom határterületei: Egy jelenség vagy szerző, vagy műfaj, vagy műalkotás elemzése 

vagy bemutatása a lehetséges témák egyikéből. Népköltészet, irodalom és film, gyermek- és ifjúsági 

irodalom, szórakoztató irodalom. A korunk kultúráját jellemző jelenségek. 

2.1.7. Regionális kultúra és határon túli irodalom: Egy szerző vagy műalkotás, vagy jelenség, vagy 

intézmény bemutatása vagy elemzése a lehetséges témák egyikéből. A régió, a tájegység, a település 

kultúrája, irodalma. A határon túli magyar irodalom. 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 

2.2.1. Témák, motívumok: Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és 

különbségeinek összevetése. Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, 

értelmezése. 

2.2.2. Műfajok, poétika: Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. 

2.2.3. Korszakok, stílustörténet: A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a 

középkortól napjainkig.  

 

Matematika - középszintű érettségi témakörök 

A középszintű érettségin matematikából csak az a jelölt tesz szóbeli vizsgát, aki az írásbelin elégtelen 

osztályzatot szerzett, de a pontszáma eléri az összpontszám10%-át. 

A szóbeli vizsgára, ha van vizsgázó, 20 tételt kell összeállítani. Tartalmi arányai az írásbeli vizsga leírásánál 

meghatározott arányok. A tételnek tartalmaznia kell 3 egyszerű elméleti kérdést (definíció, tételkimondás) és 

3 feladatot. A tétel egyes elemeit más-más témakörből kell kiválasztani. 

 

Javasolt szóbeli témakörök 
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Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

Halmazok 

Halmazműveletek - Számosság, részhalmazok 

Matematikai logika 

Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

Kombinatorika 

Gráfok 

Számelmélet, algebra 

Alapműveletek 

A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

Oszthatóság - Számrendszerek 

Racionális és irracionális számok 

Valós számok 

Hatvány, gyök, logaritmus 

Betűkifejezések 

Nevezetes azonosságok 

Arányosság 

Százalékszámítás 

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenségrendszerek 

Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek - Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek - 

Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek - Magasabb fokú egyenletek - Négyzetgyökös 

egyenletek  

Nem algebrai egyenletek 

Abszolútértékes egyenletek- Exponenciális és logaritmikus egyenletek, trigonometrikus 

egyenletek - Középértékek, egyenlőtlenségek 

Függvények 

A függvény 

Egyváltozós valós függvények 

A függvények grafikonja, függvény-transzformációk – A függvények jellemzése 

Sorozatok 

Számtani és mértani sorozat - Kamatos kamat, járadékszámítás 

Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Elemi geometria 

Térelemek - A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 

Geometriai transzformációk 

Egybevágósági transzformációk - Hasonlósági transzformációk  

Síkbeli és térbeli alakzatok 

Síkbeli alakzatok, háromszögek, négyszögek, sokszögek, kör - Térbeli alakzatok 

Vektorok síkban, térben 

Trigonometria 

Koordinátageometria 

Pontok és vektorok - Egyenes, kör, parabola 

Kerület, terület 

Felszín, térfogat 

Valószínűség számítás, statisztika 

Leíró statisztika 
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Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai  

Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 

A valószínűség számítás elemei 

 

Történelem – középszintű érettségi témakörök 

A szóbeli vizsga alapvetően a történelmi jelenségek és események problémaközpontú bemutatását kívánja a 

tanulóktól, az elsajátított ismeretek alkalmazását várva el. A szóbeli tételek körét, tematikáját (korszak, 

résztéma stb.) az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján a középiskolai szaktanárok határozzák meg 

és a tanév kezdetén nyilvánosságra hozzák. Témakörönként kettő-négy konkrét tételcímet, feladatot, összesen 

legalább húszat fogalmaznak meg. A kijelölésnél figyelembe veszik a vizsgára általában előírt, történelmi 

időszakokat jelző témakörök ismeretanyagát. 

Javasolt szóbeli témakörök 

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra  

Népesség, település, életmód  

Egyén, közösség, társadalom  

A modern demokráciák működése  

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák  

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés  

Történelmi időszakokat jelző előírt témakörök 

Az ókor kultúrája  

A középkor  

A középkori magyar állam megteremtése és virágkora  

Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban  

Magyarország a Habsburg Birodalomban  

A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora  

A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon  

A első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig  

Magyarország története az első világháborútól a második világháború összeomlásáig  

Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig  

A jelenkor  

A mai magyar társadalom és életmód  

 

Témakörök 

1. Az ókor és kultúrája: Poliszok az ókori Hellászban.  

Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában.  

Az európai kultúra alapjai. 

2. A középkor: Nyugat-Európa a kora középkorban.  

A középkori egyház.  

Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában.  

Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom.  

A középkor kultúrája.  

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora:  

A magyar nép története az államalapításig. 

Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora.  

Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora.  

A Hunyadiak. 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   54 / 489 Pedagógiai Programja 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások a kora újkorban (1492−1789):  

A földrajzi felfedezések és következményei. 

Reformáció és katolikus megújulás. 

Alkotmányosság és abszolutizmus a 17−18. században.  

A felvilágosodás kora. 

5. Magyarország a kora újkorban (1490−1790):  

Az ország három részre szakadása és az országrészek berendezkedése. 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora.  

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc.  

Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban. 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora (1789−1914):  

A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk. 

A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések Európában. 

Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért.  

Az ipari forradalom hullámai és hatásai. 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon (1790−1914):  

A reformkor.  

Forradalom és szabadságharc.  

A kiegyezés és a dualizmus.  

Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában. 

8. A világháborúk kora (1914−1945):  

Az első világháború és következményei. 

A fasizmus és a nemzetiszocializmus.  

A kommunista diktatúra.  

A második világháború. 

9. Magyarország a világháborúk korában (1914−1945):  

Az első világháború és következményei Magyarországon. 

A Horthy-korszak.  

Művelődési viszonyok és társadalom.  

Magyarország a második világháborúban. 

10. A jelenkor (1945-től napjainkig):  

A kétpólusú világ kialakulása.  

A kétpólusú világrend megszűnése.  

Az európai integráció.  

A globális világ sajátosságai. 

11. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig:  

A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc.  

A Kádár-korszak.  

A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés.  

Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság. 

12. Társadalmi, állampolgári pénzügyi és munkavállalói ismeretek:  

A társadalom tagozódása és a társadalmi felelősségvállalás. 

Az aktív és felelős állampolgárság - ismérvek, fogalmak, eszközök.  

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, a tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás 

elvei, folyamata, a munkavállalói jogok és kötelességek.  
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Idegen nyelv (angol, német) - középszintű érettségi témakörök 

A szóbeli vizsga 3 részből áll: 

Társalgás és interakció adott témakörökben 

Kommunikációs helyzetekben szereplés  

Önálló témakifejtés vizuális segédanyag kifejtésével  

A vizsga alapját 10 nagy témakör és 14 kommunikációs helyzetcsoport jellemzi.  

A javasolt idegen nyelvi szóbeli témakörök a lehetséges szisztémákkal  

 

Személyes vonatkozások, család 

-A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok 

- A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek 

Ember és társadalom 

-A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel - Női és férfi szerepek - Ünnepek, családi ünnepek - Öltözködés, divat 

-Vásárlás, szolgáltatások (posta) - Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

Környezetünk 

-Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) - A lakóhely nevezetességei, 

szolgáltatások, szórakozási lehetőségek- A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

-Növények és állatok a környezetünkben - Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: mit t: ehetünk 

környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 

Az iskola 

-Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

A munka világa 

-Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Életmód 

-Napirend, időbeosztás - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) - Étkezési szokások a családban - Ételek, kedvenc ételek - Étkezés iskolai 

menzán, éttermekben, gyorséttermekben - Gyakori betegségek 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

-Szabadidős elfoglaltságok, hobbik - Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. - Sportolás, kedvenc sport, iskolai 

sport - Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép 

Utazás, turizmus 

-A közlekedés eszközei, lehetőségei; a tömegközlekedés - Nyaralás itthon, illetve külföldön 

-Utazási előkészületek 

Tudomány és technika 

-Internet, mobiltelefon 

Gazdaság 

- Családi gazdálkodás, - Üzleti világ, fogyasztás, reklámok, - A pénz szerepe a mindennapokban, - Pénzkezelés 

a célnyelvi országokban, - Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank) 

 

Informatika  

 

Az informatika vizsga formája: gyakorlati és szóbeli. 

 

A szóbeli vizsga javasolt témakörei 
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A szóbeli feladatok az Informatika érettségi részletes követelményei 1 – 2 - 3 - 7.1 - 9. számú témaköreiből 

jelölhetők ki. Ezek alapján a középszintű vizsga kérdéseit a szóbeli vizsgán az alábbi témakörökből kell 

összeállítani. 

1. Információs társadalom 

A kommunikáció 

-A kommunikáció általános modellje - Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek 

-Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban 

-Közhasznú információs források 

Információ és társadalom 

-Az informatika fejlődéstörténete - A modern információs társadalom jellemzői 

-Informatika és etika - Jogi ismeretek 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 

Jelátalakítás és kódolás 

-Analóg és digitális jelek - Az adat és az adatmennyiség - Bináris számábrázolás 

-Bináris karakterábrázolás - Bináris kép- és színkódolás - Bináris hangkódolás 

A számítógép felépítése 

-A Neumann-elvű számítógépek - A (személyi) számítógép részei és jellemzőik: Központi feldolgozó 

egység, memória, buszrendszer, interfészek (illesztő), ház, tápegység, alaplap 

-A perifériák típusai és főbb jellemzőik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti 

eszközök, háttértárak 

-A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése - Hálózatok 

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

Az operációs rendszer és főbb feladatai 

-Az operációs rendszerek (fajtái) részei és funkciói, az operációs rendszer felhasználói felülete 

-Könyvtárszerkezet, könyvtárak létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése 

-Állományok típusai, keresés a háttértárakon 

-Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, 

megnyitás 

-Az adatkezelés eszközei: Tömörítés, kicsomagolás, archiválás, adatvédelem 

-A szoftver és a hardverkarbantartó (segéd) programjai: víruskeresés és -irtás, víruspajzs, 

lemezkarbantartás 

-A hálózatok működésének alapelvei, hálózati be- és kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

Kommunikáció az Interneten 

-Elektronikus levelezési rendszer használata - Állományok átvitele - WWW 

-Keresőrendszerek - Távoli adatbázisok használata 

9. Könyvtárhasználat 

Könyvtárak 

-A könyvtár fogalma, típusai - Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, 

multimédia övezet - A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány 

-A könyvtári szolgáltatások 

Dokumentumok 

-Nyomtatott dokumentumok - Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, 

film, CD, mágneslemez, DVD 

Tájékoztató eszközök 

-Katalógusok - Adatbázisok 

-Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) 
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A gyakorlati vizsga témakörei 

Szövegszerkesztés 

Weblapkészítés, prezentáció és grafika 

Táblázatkezelés 

Adatbázis-kezelés 

 

Fizika 

 

Témakörök 

1. Mechanika 

A dinamika törvényei 

Mozgások 

Munka és energia 

Folyadékok és gázok mechanikája 

2. Hőtan, termodinamika 

Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 

Hőtágulás 

Összefüggés a gázok állapotjelzői között 

A kinetikus gázmodell 

Termikus és mechanikai kölcsönhatások 

Halmazállapot-változások 

A termodinamika II. főtétele 

A hőterjedés formái 

3. Elektromágnesség 

Elektrosztatika 

Az egyenáram 

Magnetosztatika. Egyenáram mágneses mezője 

Az elektromágneses indukció 

A váltakozó áram 

Elektromágneses hullámok 

4. Optika 

A fény 

5. Atomfizika, magfizika:  

Az anyag szerkezete 

Az atom szerkezete 

A kvantumfizika elemei 

Az atommagban lejátszódó jelenségek 

Sugárvédelem 

6. Gravitáció, csillagászat 

Gravitáció 

A csillagászat elemeiből 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

Személyiségek 

Elméletek, felfedezések, találmányok 
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Kémia 

 

Témakör 

1. Általános kémia 

Atomok és a belőlük származtatható ionok 

Molekulák és összetett ionok 

Halmazok 

A kémiai reakciók 

A kémiai reakciók jelölése 

Termokémia 

Reakciókinetika 

Kémiai egyensúly 

Reakciótípusok 

Protonátmenettel járó reakciók 

Elektronátmenettel járó reakciók:  

A kémiai reakciók és az elektromos energia kölcsönhatása:  

Tudománytörténet 

2. Szervetlen kémia 

Az elemek és vegyületek szerkezete (az atom-, a molekula- és a halmaz- szerkezet kapcsolata) 

Az elemek és vegyületek fizikai tulajdonságai és ezek anyagszerkezeti értelmezése 

Az elemek és vegyületek kémiai sajátosságai 

Az elemek és vegyületek előfordulása 

Az elemek és vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása 

Az elemek és szervetlen vegyületek legfontosabb felhasználásai 

Az elemek és vegyületek jelentősége 

Tudománytörténet 

3. Szerves kémia 

A szerves vegyületek szerkezete és csoportosításuk 

A szerves vegyületek fizikai tulajdonságai 

A szerves vegyületek kémiai sajátosságai 

A szerves vegyületek előfordulása 

A szerves vegyületek jelentősége 

A szerves vegyületek laboratóriumi és ipari előállítása 

Tudománytörténet 

4. Kémiai számítások 

Általános követelmények 

Az anyagmennyiség 

Az Avogadro-törvény 

Oldatok, elegyek (százalékos összetételek, koncentráció, oldhatóság stb.) 

A képlettel és reakcióegyenlettel kapcsolatos számítások 

Termokémia 

Kémiai egyensúly, pH-számítás 

Elektrokémia 

 

Biológia 
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Témakör:  

1. Bevezetés a biológiába 

A biológia tudománya 

Fizikai, kémiai alapismeretek 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

Szervetlen és szerves alkotóelemek: 

Elemek, ionok 

Szervetlen molekulák 

Lipidek 

Szénhidrátok 

Fehérjék 

Nukleinsavak, nukleotidok 

Az anyagcsere folyamatai: 

Felépítés és lebontás kapcsolata 

Felépítő folyamatok 

Lebontó folyamatok 

Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

3. Az egyed szerveződési szintje 

Nem sejtes rendszerek: 

Vírusok 

Önálló sejtek: 

Baktériumok 

Egysejtű eukarióták 

Többsejtűség: 

Gombák, növények, állatok elkülönülése 

Sejtfonalak 

Teleptest és álszövet 

Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

Viselkedés 

4. Az emberi szervezet 

Homeosztázis 

Kültakaró 

A mozgás 

A táplálkozás 

A légzés 

Az anyagszállítás 

A kiválasztás 

A szabályozás 

Az idegrendszer általános jellemzése 

Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai 

Hormonrendszer, hormonális működések 

Immunrendszer, immunitás 

Szaporodás és egyedfejlődés 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

Populáció 
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Életközösségek (élőhelytípusok) 

Bioszféra, globális folyamatok 

Ökoszisztéma 

Környezet- és természetvédelem 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

Molekuláris genetika 

Mendeli genetika 

Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

A bioszféra evolúciója 

 

Földrajz 

 

Témakör:  

1. Térképi ismeretek 

2. Kozmikus környezetünk 

3. A geoszférák földrajza 

A kőzetburok 

A levegőburok 

A vízburok 

A geoszférák kölcsönhatásai 

4. A földrajzi övezetesség 

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

6. A világgazdaság jellemző folyamatai 

7. Magyarország - Helyünk a Kárpát-medencében és Európában 

8. Európa földrajza - A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában 

9. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

10. Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjelei 

22.  A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módja 

22.1. A tanulmányi munka értékelésének módja, elvei 

Tanulóinktól a képességeikhez mért legjobb tanulmányi eredményt várjuk el, ezért a tanítási-tanulási 

folyamatban rendszeresen végzünk értékelést. A tanulói teljesítmény értékelésének egyik célja, hogy segítse 

a tanuló és a szülő objektív tájékoztatását, továbbá hozzájáruljon ahhoz, hogy a pedagógus folyamatosan 

meggyőződjön a tanulási folyamat hatékonyságáról, lehetőséget biztosítson a pedagógiai munka nyomon 

követésére, és az újratervezésére, a célok újra definiálására. A tanulást és annak eredményességét befolyásoló 

pedagógiai tevékenység során végzett értékelés adatokra és tényekre támaszkodik. Az erre alapozott értékelés 

segíti a tanulót további tanulási módszereinek, technikáiknak meghatározásában.  

Diagnosztikus értékelést alkalmazunk egyes tanulócsoportok kialakításakor, illetve a tananyag feldolgozása 

során nagyobb tematikus egység indításakor, mert az előzetes tudás felmérésével a tanítási-tanulási folyamat 

felépítése, szervezése hatékonyabbá válik. A diagnosztizáló értékelés alkalmait, gyakoriságát az egyes 

tantárgyak oktatási céljai és a szaktanárok szakmai döntései határozzák meg. A diagnózisnak nem célja a 

tanuló minősítése, ezért nem osztályozzuk. 

A tanulási folyamat rendszeres értékelése és visszajelzése teszi lehetővé a tanuló fejlődésének folyamatos 

nyomon követését. Az írásbeli és szóbeli teljesítményekre kapott formatív jellegű érdemjegyeket megfelelő 

súllyal vesszük figyelembe a félévi és év végi osztályzatok kialakításakor. 

Mindkét értékelési típus (a kiinduló állapot értékelése és a fejlesztő, segítő támogató értékelés) önfejlesztésre 

és kitartásra ösztönzi a tanulót fejlődésének, valamint tudásának gyakori, interaktív módon történő 
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visszajelzésével. Célja a tanuló erősségeinek és hiányosságainak felmérése, valamint az éppen kihívást jelentő 

célok meghatározása, és ezzel a nevelési-oktatási gyakorlatnak a célok eléréséhez történő igazítása. 

A szummatív, minősítő vagy összegző értékelési típus szolgál az eredmények megállapítására, regisztrálására. 

Nagyobb tanulási egységek, témák és tanévek végén alkalmazzuk. Az összegző értékelés célja annak 

megállapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kialakításának és a készségek 

elsajátításának szintje milyen mértékben felel meg a célként kitűzött tanulási eredményeknek. 

Iskolánkban a hagyományos ötfokozatú skálát alkalmazzuk a fejlesztő és az összegző érdemjegyek, 

osztályzatok megállapításánál.  

A tanulmányi munka hatékonysága érdekében, a folyamatos visszajelzés biztosítására havonta legalább egy 

érdemjegyet adunk tantárgyanként minden tanulónak, az egy órás tantárgyakból is félévente legalább hármat. 

Érdemjegyet kaphat a tanuló 

- szóbeli feleletre  

- írásbeli munkára (röpdolgozat, dolgozat, házi dolgozat, témazáró dolgozat) 

- önálló kiselőadásra (prezentáció), projekt munkára, memoriterre 

- tanórai munkára, beszámolóra, gyakorlati feladatra, házi dolgozatra 

- tantárgyi tanulmányi versenyen való eredményes részvételre. 

A házi feladat értékékelése csak megerősítő, a tanuló kiemelkedő teljesítményét elismerő módon 

alkalmazható. A házi feladat hiányát nem lehet érdemjeggyel értékelni. 

A félévi, illetve tanév végi osztályzatok kialakításában a szerzett érdemjegyeket az értékelés módjától függően 

az alábbiak szerint vesszük figyelembe: 

Beszámoló 200% 

Írásbeli témazáró dolgozat 200% 

Írásbeli dolgozat  100% 

Szóbeli felelet 100% 

Projektmunka 100% 

Gyakorlati feladat 100% 

Írásbeli röpdolgozat 50% 

Órai munka 50% 

Prezentáció 50% 

Házi dolgozat 50% 

Házi feladat 50% 

 

Diákjaink túlterhelésének elkerülése érdekében egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratunk. 

A témazáró dolgozatot legalább egy héttel előre, a három-négy leckét érintő dolgozatot pedig az előző 

szakórán bejelentjük. 

A szóbeli feleleteket szóban értékeljük és az érdemjegyeket szintén azonnal beírjuk a naplóba. 

A tanítási órák keretében tanított tantárgyak részletes tananyagát és követelményeit, a számonkérés és 

értékelés módját, az érdemjegyek százalékos meghatározását a tantárgyi fejezetek tartalmazzák. 

 

22.2. Az otthoni felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elvei, 

korlátai és értékelése 

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok a tanórán feldolgozott ismeretek elsajátítását, 

alkalmazásuk gyakorlását, az írásbeli és szóbeli beszámoltatások előkészítését szolgálják. Házi dolgozat 

esetén az írásbeli beszámoltatást helyettesítik.  

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok elvégzése kötelező, kivéve, ha a szaktanár a 

feladatot kifejezetten szorgalmi feladatként adja ki. A kötelező írásbeli és szóbeli feladatból a szaktanár a 

tanulót a következő tanórán beszámoltathatja, teljesítményét érdemjeggyel értékelheti.  
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22.3. A tanuló magasabb évfolyamba lépésének feltételei 

Az iskola magasabb évfolyamára léphet az a tanuló, aki a helyi tantervben előírt, a továbbhaladáshoz 

szükséges követelményeket teljesítette, beleértve a szükséges készségek meglétét és az elvárt kimeneti 

követelményeket valamennyi tantárgyból.  
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22.4. Tantárgyi és pszichológiai mérések rendszere az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez 

az Arany János Tehetséggondozó Programban 

Angol nyelv 

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

kiemelt 

feladat 

Akik már tanulták a 

nyelvet: 

az általános 

iskolában tanultak 

ismétlése, 

rendszerezése, a 

hiányos ismeretek 

kiegészítése 

kezdők: biztos 

alapfokú tudás 

megszerzése 

 

Felkészülés a 

nyelvvizsgára 

 

Felkészülés a 

nyelvvizsgára 

 

Felkészülés a 

nyelvvizsgára 

 

felkészülés az 

érettségi 

vizsgára 

tanévkezdés 

(szeptember)  

Szintfelmérés, 

csoportokba való 

beosztás 

Diagnosztikus 

mérés 

írásbeli 

skill:use of English 

Diagnosztikus 

mérés 

írásbeli 

skills:use of 

English 

reading 

listening 

Diagnosztikus 

mérés 

írásbeli 

skills:use of 

English 

reading 

listening 

Diagnosztikus 

mérés 

Skills:use of 

English 

reading 

listening 

Diagnosztikus 

mérés 

Skills:use of 

English 

reading 

listening 

 

Félév 

(január) 

Szummatív mérés 

szóbeli 

Skill:speaking 

Szummatív 

mérés 

szóbeli 

skill:speaking 

Szummatív 

mérés 

szóbeli 

skill: speaking 

Szummatív 

mérés 

szóbeli 

skill: speaking 

Szummatív 

mérés 

szóbeli 

skill:speaking 

tanévzárás 

(május 15 –

június 15.) 

Szummatív 

Írásbeli: 

Skills: use of 

English 

reading 

listening 

szóbeli: 

skill:speaking 

Szummatív 

Írásbeli: 

Skills: use of 

English 

reading 

listening 

szóbeli: 

skill:speaking 

Szummatív 

Írásbeli: 

Skills: use of 

English 

reading 

listening 

szóbeli: 

skill:speaking 

Szummatív 

Írásbeli: 

Skills: use of 

English 

reading 

listening 

writing 

 

érettségi 
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Informatika 

évfolyam 9. AJTP 9. évfolyam 10. évfolyam 

kiemelt feladat 

Általános kompetenciák 

fejlesztése: 

 alkalmazói készség 

 problémamegoldó 

készség 

 önálló 

munkavégzés 

Általános kompetenciák 

fejlesztése: 

 alkalmazói 

készség 

 problémamegoldó 

készség 

 önálló 

munkavégzés 

Általános kompetenciák 

fejlesztése: 

 alkalmazói készség 

 problémamegoldó 

készség 

 algoritmikus 

gondolkodás 

 önálló 

munkavégzés 

 alkotó munka 

 kommunikációs 

készség 

 az informatika és a 

társadalom 

kölcsönhatásának 

ismerete 

tanévkezdés 

(szeptember)  

Diagnosztikus mérés: 

 képességvizsgálat 

szöveges feladatok 

segítségével 

- - 

tanévzárás 

(május 15 –

június 15.) 

Szummatív mérés: 

 tudásszintmérés 

feleletválasztós 

tesztek segítségével 

Szummatív mérés: 

 tudásszintmérés 

feleletválasztós 

tesztek 

segítségével 

Szummatív mérés: 

 tudásszintmérés 

feleletválasztós 

tesztek segítségével 
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Magyar nyelv és irodalom 

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

kiemelt 

feladat 

az általános iskola 

felső tagozatán 

tanultak ismétlése, 

rendszerezése, a 

hiányos ismeretek 

kiegészítése 

a szövegértési 

kompetencia 

fejlesztése 

a 

szövegalkotási 

kompetencia 

fejlesztése 

a 

szövegalkotási 

kompetencia 

fejlesztése 

felkészülés az 

érettségi 

vizsgára 

tanévkezdés 

(szeptember)  

I. központi 

bemeneti mérés 

diagnosztikus mérés 

1. gondolkodási 

műveletek 

információ 

visszakeresése: 

összehasonlítás, 

lényegkiemelés, 

analízis, szintézis, 

rendszerezés, 

értékelés 

2. magyar 

nyelvtan  

hangok és betűk, 

szavak -  szófajok, 

szavak – jelentéstan, 

szótő és toldalékok, 

egyszerű mondat, 

összetett mondat, 

helyesírás 

II. tollbamondás 

diagnosztikus mérés 

tollbamondás 

szövegértési 

feladatlap 

tollbamondás 

szövegértési 

feladatlap 

szövegalkotás:  

köznapi 

szöveg 

alkotása – 

gyakorlati 

szövegműfaj / 

érvelés 

szövegértés 

szövegalkotás 

tanévzárás 

(május 15 –

június 15.) 

központi mérés: 

az év eleji bemeneti 

mérés témaköreinek 

megismétlése – 

visszamérés 

tollbamondás 

 

szövegértési 

feladatlap 

 

szummatív 

mérés: magyar 

nyelvi 

feladatlap 

szövegalkotás:  

köznapi 

szöveg 

alkotása – 

gyakorlati 

szövegműfaj / 

érvelés 

szövegalkotás: 

egy mű 

elemzése / 

összehasonlító 

elemzés 

szummatív: 

szövegértés, 

köznapi 

szöveg 

alkotása; 

szövegalkotás: 

egy mű 

elemzése / 

összehasonlító 

elemzés 

 

emelt szinten 

vizsgázóknak: 

nyelvi – 

irodalmi 

műveltségi 

feladatsor;  

szövegalkotás: 

érvelés 
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Matematika 

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

évfolyam 

kiemelt 

feladat 

az általános 

iskola felső 

tagozatán 

tanultak 

ismétlése, 

rendszerezése, 

a hiányos 

ismeretek 

kiegészítése, a 

szövegértési, 

szövegértelmez

ési 

kompetenciák, 

a számolási 

képesség 

fejlesztése 

 

a szövegértési, 

szövegértelmezé

si kompetencia 

fejlesztése 

 

a szövegértési, 

szövegértelmezé

si kompetencia 

fejlesztése 

 

a szövegértési, 

szövegértelmezé

si kompetencia 

fejlesztése 

 

felkészülés 

az érettségi 

vizsgára 

tanévkezdés 

(szeptember)  

matematikai - 

logikai felmérő 

az Arany János 

Program 

előkészítő 

évfolyama 

számára  

    

 

február 

a nyolcadik 

osztályos 

országos 

kompetenciam

érés 

kiértékelésének 

tanulónkénti 

tanulmányozás

a 

 az előző évi 

országos 

kompetenciamér

és 

kiértékelésének 

tanulónkénti 

tanulmányozása 

 próbaérettsé

gi emelt 

vagy közép 

szinten 

 

tanévzárás 

május 15 –

június 15. 

visszamérés a 

hiányosságok 

pótlásáról a 

gondolkodási 

és 

kommunikáció

s képességek 

fejlődéséről 

május 15 – 

június 15. 

mérés: a 9. 

évfolyam 

anyagából, 

melyben 

hangsúlyosak a 

szövegértési 

feladatok, 

országos 

kompetenciamér

és 

 

május 15 – 

június 15. 

mérés: a 10. 

évfolyam 

anyagából, 

melyben 

hangsúlyosak a 

szövegértési 

feladatok 

május 15 –június 

15. 

mérés: a 

középszintű 

érettségit 

modellező mérés 

a 11. évfolyam 

anyagából 

április: 

próba 

érettségi 

emelt vagy 

közép 

szinten 
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Történelem 

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

kiemelt 

feladat 

-a 9. évfolyamos 

történelmi 

kompetenciák 

fejlesztése  

-tájékozódás térben 

és időben 

-szaknyelv 

alkalmazása 

-források 

használata 

-eseményeket 

alakító tényezők 

feltárása 

-a 10. évfolyamos 

történelmi 

kompetenciák 

fejlesztése  

-tájékozódás térben 

és időben 

-szaknyelv 

alkalmazása 

-források 

használata 

-eseményeket 

alakító tényezők 

feltárása 

-a 11. évfolyamos 

történelmi 

kompetenciák 

fejlesztése  

-tájékozódás térben 

és időben 

-szaknyelv 

alkalmazása 

-források 

használata 

-eseményeket 

alakító tényezők 

feltárása 

-a 12. évfolyamos 

történelmi 

kompetenciák 

fejlesztése  

-tájékozódás térben 

és időben 

-szaknyelv 

alkalmazása 

-források 

használata 

-eseményeket 

alakító tényezők 

feltárása 

-felkészülés az 

érettségi vizsgára 

tanévkezdés 

(szeptember)  

diagnosztikai 

mérés 

az általános iskolai 

tanulmányokra 

épülő kompentencia 

alapú feladatlap 

-érdemjegy nem 

adható 

diagnosztikai 

mérés 

 a 9. évfolyam 

anyagára épülő 

kompentencia alapú 

feladatlap 

-érdemjegy nem 

adható 

diagnosztikai 

mérés 

a 9-10. évfolyam 

anyagára épülő 

kompentencia alapú 

feladatlap 

-érdemjegy nem 

adható 

diagnosztikai 

mérés 

a 9-11. évfolyam 

anyagára épülő 

kompentencia alapú 

feladatlap 

-érdemjegy nem 

adható 

tanévzárás 

(május 15 –

június 15.) 

szummatív mérés 

a 9. évfolyam 

anyagára épülő 

feladatlap és 

esszéfeladat 

-érdemjegy adható 

szummatív mérés 

a 10. évfolyam 

anyagára épülő 

feladatlap és 

esszéfeladat 

-érdemjegy adható 

szummatív mérés 

a 11. évfolyam 

anyagára épülő 

feladatlap és 

esszéfeladat 

-érdemjegy adható 

szummatív mérés 

a 9-12. évfolyam 

anyagára épülő 

közép- és emelt 

szintű érettségi 

feladatokból álló 

feladatlap és 

esszéfeladat 

-érdemjegy adható 

 

Pszichológiai mérések 

A mérés tárgya Mérés időpontja 

 9. évf. eleje 9. évf. vége 11. évf. vége 13. évf. eleje 

általános intellektuális képességek X X  X 

kreativitás  X  X 

egyéni tanulási stratégiák X X X X 

motiváció X  X X 

énkép, önértékelés X  X X 

szorongás X X X X 

pályaorientáció   X X 
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23.  A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Az iskola minden osztályában csoportbontásban tanítjuk az idegen nyelveket, az idegen nyelven oktatott 

tárgyakat, a matematikát, informatikát és a 11-12. évfolyamon a fakultációs tárgyakat. A tagozatokhoz 

kapcsolódó csoportbontások: két tanítási nyelvű tagozaton az angol nyelven tanított tantárgyak (történelem, 

földrajz, digitális kultúra és célnyelvi civilizáció), humán tagozaton magyar nyelv és irodalom és történelem, 

természettudományos tagozaton kémia és biológia, matematika tagozaton matematika és fizika, német 

tagozaton német nyelv. A testnevelés tantárgyat több osztály számára közösen, nemek szerinti 

csoportbontásban szervezzük. Az emelt szintű érettségihez szükséges felkészítésre a kötelező érettségi tárgyak 

mindegyikéből legalább egy csoportot szervezünk. A többi tárgy esetében legalább három tantárgyból 

szervezünk emelt szintre felkészítő csoportot. További tantárgyból a csoport indításának feltételeit a 

meghirdetéssel egy időben állapítjuk meg. 

Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei szerint, a tehetség, a 

képesség kibontakoztatását, a szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek és 

kudarcok enyhítését segítő tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 

24.  A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot 

A gimnázium német tagozatán a nyelv elsajátítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a német nyelvű országok 

és a magyarországi németek kultúrájának megismerésére és ápolására. Együttműködési megállapodás 

keretében szoros kapcsolatot tartunk a tatai Német Kisebbségi Önkormányzattal és a Nemzetiségi 

Múzeummal. Diákjaink egy része maga is német nemzetiségi családból származik, sváb családi 

hagyományokkal rendelkeznek. Ez tehát természetes közeg számukra, ezért érdeklődést mutatnak a 

nemzetiségre vonatkozó tudásanyaggal kapcsolatban is. Aktívan részt veszünk a múzeum programjain, 

felkérés esetén műsort készítünk a kitelepítés emléknapja alkalmából, a kisebbségi önkormányzat pedig segíti 

munkánkat szakmai támogatást nyújtva, illetve kirándulások szervezésével. 

A német nyelv tantárgyi fejezeteiben a NAT által előírt és a helyi tantervben szereplő témaköröket a német 

nemzetiségi népismeret tantárgy oda illő részeivel egészítjük ki. A történelem és állampolgári ismeretek 

tantárgyi fejezeteiben a német tagozaton részletesebben foglalkozunk a magyarországi németek történetével, 

mind a történeti földrajz és eseménytörténet szempontjából. 

25.  A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

A gyermek- és ifjúságvédelem tágabb értelmezésének megfelelően iskolai életünk minden momentumában 

alapvetőnek tartjuk és figyelünk arra, hogy egyetlen tanulónkat se érjen származása, színe, neme, vallása, 

nemzeti etnikai hovatartozása, vagy bármilyen más oknál fogva hátrányos megkülönböztetés, sőt segítünk 

leküzdeni azokat a hátrányokat, amelyek esetenként a családi vagy a vagyoni helyzetből következnének. 

26.  A tanulók jutalmazásának, magatartásának, szorgalmának értékelési elvei 

26.1. Jutalmazás 

Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat vagy példamutató magatartást 

tanúsít, vagy eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt nyújt és így hozzájárul 

az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, vagy a közösségi életben tartósan jó szervezőként és 

irányítóként dolgozik, az iskola dicséretben részesíti és jutalmazza.  

A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói 

közösséget –énekkar, sportcsapat, osztály, diákkör- csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. 

Az írásbeli dicséret szintjei: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret. Az egész évben 

kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba is beírjuk.  

A jutalom lehet könyv, oklevél, ajándéktárgy, kirándulás, táborozás és színházlátogatás, a csoport közös 

tevékenységéhez kapcsolódó eszköz, felszerelés. 

A tanulói Eötvös-érem 
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Évente egy végzős tanuló kaphatja az iskolaközösség érdekében négy vagy öt éven át, folyamatosan végzett, 

magas színvonalú, igen jelentős tanulmányi, továbbá kiemelkedő közösségi, kulturális vagy 

sporttevékenységért. Az érem odaítéléséről - a végzős osztályfőnökök előterjesztése alapján - osztályonként 

egy 11.-es diákból és ugyanennyi tanárból álló bizottság, szavazategyenlőség esetén az igazgató dönt. (Az 

osztályfőnöki előterjesztésnek tartalmaznia kell az ODB véleményét is). Az érmet a ballagási ünnepélyen az 

igazgató adja át. 

A dicsőségtábla 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, az Országos Középiskolai Bajnokságon az első tíz 

helyezett közé jutott, valamint az ezekkel egyenértékű eredményt elérő tanulók, illetve csapatok fényképét 

elhelyezzük az igazgatói iroda előtti dicsőségtáblán. 

Az év Arany János-diákja 

Évente egy, az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló 11. vagy 12. évfolyamon (ha az adott 

évfolyamon nincs osztály, akkor az adott tanév két legnagyobb évfolyamjelű osztályában) tanuló diák 

kaphatja, aki a tanév során kiváló tanulmányi eredménye és példamutató magatartása alapján társai példaképe 

lehet. Egy évfolyamról több diákot is lehet jelölni. 

A díj odaítéléséről – az osztályfőnök előterjesztése alapján – Arany János-osztályonként egy diákból, az iskola 

igazgatójából és az Arany János Tehetséggondozó Programban a 11. évfolyamon matematikát, a 12. 

évfolyamon a magyar nyelv és irodalmat tanító tanárból 11. és a 12. évfolyam kollégiumi csoportvezetőjéből 

álló bizottság szavaz. Szavazategyenlőség esetén az igazgató dönt. Két egymás utáni tanévben ugyanaz a diák 

nem kaphatja meg a díjat. 

A díjat (emlékérem és oklevél) a tanévzárón az igazgató adja át. 

 

26.2. A magatartás és a szorgalom értékelése 

Félévkor és tanév végén a tanulók magatartását értékeljük és a minősítést az osztályfőnök a tanulók és az 

osztályban tanító tanárok véleményének meghallgatásával állapítja meg. Véleményeltérés esetén a 

nevelőtestület határoz. A tanév végi minősítés az egész éves munka értékelése alapján történik. 

Példás magatartású a tanuló, ha 

 az iskolai házirendet betartja 

 az önként vállalt és rábízott feladatokat elvégzi 

 kulturált magatartást tanúsít iskolán belül és kívül 

 pozitív hatást gyakorol a közösségre 

 nincs írásbeli figyelmeztetése 

Jó magatartású az a tanuló, aki 

 az iskolai házirendet általában betartja 

 a rábízott feladatokat elvégzi 

 legfeljebb osztályfőnöki figyelmeztetése van. 

Változó magatartású az a tanuló, aki 

 gyakran megszegi az iskolai házirendet  

 legfeljebb igazgatói figyelmeztetése van. 

Rossz magatartású az a tanuló, aki 

 a házirendet semmibe veszi és társait is akadályozza annak megtartását. 

Példás szorgalmú az a tanuló, aki 

 képességeinek megfelelő egyenletes teljesítményt nyújt 

 órákon aktív, munkához való viszonya magas szintű 

 többletfeladatokat vállal és azokat megbízhatóan elvégzi 

 valamelyik tantárgyból kiváló eredményt ért el. 
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Jó szorgalmú az a tanuló, aki 

 képességeinek megfelelő viszonylag egyenletes teljesítményt nyújt 

 órákon általában aktív, munkához való viszonya a tőle elvárható szintű 

 többletfeladatot nem vállal. 

Változó szorgalmú az a tanuló, aki 

 tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől 

 tanulmányi munkája ingadozó vagy osztályzata egy tantárgyból elégtelen. 

Hanyag szorgalmú az a tanuló, aki 

 a követelményeknek csak minimális szinten felel meg 

 feladatait sorozatosan nem végzi el, vagy osztályzata több tantárgyból is elégtelen. 

 

27.  A nevelőtestület által szükségesnek tartott további elvek 

A könyvtárismeretek modulja a magyar nyelv és irodalom tantárgy 9. évfolyam óraszámában évi 6 

órában valamint a digitális kultúra tárgy 9. évfolyam óraszámában évi 6 órában integráltan szerepel. A modul 

értékelése, osztályozása ezen tárgyakon belül történik. A tantárgyak félévi és év végi osztályzatának 

kialakításakor beszámít.  

A művészeteken belül a dráma és színház tantárgy tantervi teljesítését vagy nem teljesítését az év végi 

bizonyítványban a részt vett, ill. nem vett részt szöveggel dokumentáljuk. A tárgy teljesítése projektformában 

is teljesíthető.  

 

 

28.  Az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez alkalmazott fejlesztési feladatok, 

követelmények 

A 11–12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban alkalmazott 

fejlesztési feladatokat és követelményeket a Nat és az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet alapján végezzük, a részletes fejlesztési feladatokat és követelményeket a 

rendelet, a NAT és a pedagógiai programunk tantárgyi fejezetei tartalmazzák. 

29.  A kollégiumi tematikus csoportfoglalkozások terve 

 

29.1. A tanulás tanítása 

A kollégium a foglalkozások és a tevékenységek során támogatást nyújt abban, hogy a tanulók eredményesen 

fejezzék be választott iskolájukat. Nagy jelentősége van az egyénre szabott tanulási módszerek elsajátításának, 

ezzel segítve az iskolai órákra való felkészülést, a jó eredmények elérését, a hátránnyal küzdők 

felzárkóztatását, a gyermekek tehetségének kibontakoztatását.  

A tanulás tanítása, az ismeretszerzést és hasznosítást elősegítő beállítódások kialakítása nagymértékben 

hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka világában. 
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9.  

3 óra 

A tanulók tanulási 

stratégiájának, 

stílusainak, 

szokásainak 

feltárása.  

  Tanulási 

orientációk. 

Tanulási stílusok – auditív, 

vizuális, mozgásos, társas, 

egyéni, impulzív, reflektív – 

megismerése.  

A tanulási stratégiák – mélyre 

hatoló, mechanikus, szervezett – 

jellemzői  

A tanulás belső és külső 

feltételei.  

 A hatékony és az 

eredményes tanulás 

feltétele saját tanulási 

jellemzőik ismerete.  

Az önismeret 

fejlesztése.  

bemutatás, 

megbeszélés,  

kooperatív technikák, 

a tanulók önálló 

munkája 

kérdőívekkel  

10.  

2 óra 

Tanulási technikák 

fejlesztése. 

Hogyan tanuljunk 

nyelveket? 

 Alapképességek. 

Gondolattérkép. 

Lényegkiemelés, 

szövegfeldolgozás, 

vázlatkészítés, jegyzetelés. 

Kulcsszavak.  

Figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, 

koncentráció 

fejlesztése.  

Problémamegoldás. 

Aktív szemléltetés, 

megbeszélés, önálló 

feladatmegoldás,  

játékos feladatok. 

11.  

2 óra 

Kulcskompetenciák 

 

Beszédművelés 

 Kompetencia fogalma 

A kulcskompetenciák 

sajátosságai, típusai. 

A beszéd szerkezete. Az emberi 

kommunikáció.  

A vita célja, általános szabályai. 

 Induktív-deduktív 

gondolkodás fejlesztése, 

rendszerezés, definiálás, 

analógiák képzése, 

rendszerezés, 

szövegértés. 

A bevezetés, tárgyalás, 

befejezés hármas 

egységének jelentősége. 

A verbális és 

nonverbális 

kommunikáció elemei. 

Vitakultúra fejlesztése. 

Megbeszélés, 

feladatlapok 

megoldása, 

definíciók 

megfogalmazása. 

Kooperatív 

technikák, egyéni 

munkák, „disputa” 

módszer 

alkalmazása. 

12.  

2 óra 

Hogyan készüljünk 

az érettségire? 

 

Tételek kidolgozása. 

Szóbeli vizsgák. 

Stressz. 

Időterv készítése. 

Stressz tűrő képesség 

erősítése, 

versenyszituációban a 

belső koncentráció 

erősítése, tudatosság, 

következetesség 

fejlesztése. 

Megbeszélés, 

helyzetek 

létrehozása, 

kiscsoportos 

feldolgozás. 

13.  

1 óra 

Tantárgyak és 

pályák 
Karriertervezés. Elvárások. 

Önéletrajz, motivációs levél, 

pályázatírás. Interjú. 

Helytállás, megjelenés, 

önbizalom, 

határozottság, 

döntéshozatal. 

Megbeszélés, 

szituációs játékok, 

filmrészletek. 

29.2. Az erkölcsi nevelés 

 

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, az európai civilizációban általánosan 

elfogadott erkölcsi értékek tanulmányozása és ezek alkalmazása a mindennapokban – azzal a szándékkal, 

hogy mindez segítségükre legyen a megfelelő életvezetés és értékrend kialakításában, az önálló 

véleményformálásban, erkölcsi problémáik tudatosításában és a felelős döntéshozatalban. Az erkölcsi 

kérdésekről való gondolkodás során az elemi értékek fokozatosan értékrenddé, többé-kevésbé koherens, 

folyamatosan formálódó meggyőződésekké állnak össze, amelyek később meghatározó módon befolyásolják 

a felnőttkori életmódot, életfelfogást és életminőséget. 

A cselekedetek és az elmulasztott cselekedetek, a társadalmi teljesítmények megítéléséről azonban csak 

akkor folyhat értelmes párbeszéd, ha léteznek olyan erkölcsi alapelvek, amelyeket a nagy többség 

mértékadónak tart. Az értékrelativizmus elkerülése érdekében fontos tehát hangsúlyozni, hogy az erkölcstan 

azoknak az alapértékeknek a megerősítésére törekszik, amelyek összhangban állnak az egyetemes és európai 

emberi értékrenddel, amely az Alaptörvényből is kiolvasható. 
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Az erkölcsi érzék, illetve mélyebb szinten a lelkiismeret fejlesztése azt jelenti, hogy képessé tesszük 

gyermekeinket arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek egyszerre igazodnak az 

alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok 

a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák 

kijavításában, valamint a bűntudat kezelésében. 

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az 

erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért az önálló, felelős és mérlegelő gondolkodás, valamint a tudatos 

cselekvés kialakulásának elősegítése. Ugyanilyen fontos jellemzője a felelős magatartásnak az empátia, a 

másik ember helyzetének megértése és átérzése. Az erkölcsi nevelés alapvető feladata ezért a másokkal való 

törődés, a szolidaritás képességének erősítése is. S végül a felelős cselekvés harmadik elengedhetetlen 

összetevője az a képesség, hogy elvont, egyetemes nézőpontból is rá tudjunk tekinteni a dolgokra. Ebből a 

szempontból az erkölcsi nevelés fő feladata az igazságosság és a méltányosság elvének megértetése és 

elfogadtatása. A nevelés e három területének ugyanakkor szerves részét képezi az érzelmi intelligencia 

fejlesztése is, amely a viselkedést a kognitív szint alatt – e szintnél erősebben – befolyásolja, s amelynek 

hiánya, illetve fejletlensége elemi akadálya lehet a kívánatos értékek bensővé válásának. 

Az iskolai tanulásra jellemző módon az erkölcstan is számos ismeretet közvetít. A kurzus felépítése azonban 

nem elsősorban ismeret-, hanem sokkal inkább érték- és fejlesztésközpontú. A fejlesztés célja a magatartást 

meghatározó erkölcsi kategóriák jelentéstartalmának évről évre való gazdagítása, az életkornak megfelelő 

szinten való megtapasztalása, tudatosítása, illetve szükség szerinti újrarendezése. Mindennek személyes 

tapasztalatokon, reflexiókon és véleményalkotáson kell nyugodnia. 

Az erkölcsi tanulást számos pedagógiai módszer és tevékenység segítheti, amelyek legfontosabb közös 

jellemzője az élményszerűség, a fizikai, szellemi és lelki értelemben vett cselekvő tanulói részvétel. Az 

erkölcstanórák kitüntetett munkaformája lehet sok egyéb mellett: a szabad beszélgetés, az önkifejező alkotás, 

a vita, a szerepjáték, a megfigyelés, a kérdezés, a rendszerezés és az elemzés, valamint az iskolai és a helyi 

közösség életébe, esetleges problémáinak megoldásába, a különböző szintű kulturális és közösségi 

értékteremtésbe való tevékeny bekapcsolódás. Az erkölcsi nevelés jó lehetőségeit kínálják ugyanakkor az 

olyan tanórán kívüli formák is, mint például az iskolai hagyományok ápolása, a társak segítése, a helyi 

közösség számára végzett bármilyen hasznos tevékenység, illetve az önkéntes munka. 
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Téma 
Tanulói 

tevékenységek 

Pedagógiai 

eljárások, 

módszerek, 

munka- és 

szervezési formák 

Fogalmak Eszközök 
Elvárt 

teljesítmény 

9.  

2 óra 

Alapvető 

értékek 

Társadalmi 

normák 

Leírás 

Játék, 

szerepjáték, 

szituációs játék. 

Irányított 

beszélgetés 

Szemléltetés 

Magyarázat 

Csoportmunka 

rend, tisztelet, 

pontosság, illem, 

hagyomány, 

példakép 
Papír és toll 

megfelelő 

szintű 

absztrakció 

10.  

2 óra 

Az erények 

definiálása. 

 

 Vezérfonal a 

társas léthez: 

Szerzett, 

avagy tanult 

tudásháttér? 

 

 

Játék, 

szerepjáték, 

szituációs játék. 

 

Irányított 

beszélgetés 

Szemléltetés 

Magyarázat 

Kérdezés 

Csoportmunka 

Egyéni munka 

 

erény, jóindulat, 

segítőkészség,  

megbízhatóság, 

mértékletesség,  

igazságosság,  

figyelmesség,  

bölcsesség, 

őszinteség, bátorság 

Platon: Az 

állam 

 

Epiktétos: 
Kézi-

könyvecske 

értelmezés 

készsége 
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11. 

2 óra 
Erkölcstan 

elméleti és 

gyakorlati 

síkon. 

 

Partikularitás 

és 

univerzalitás. 

Leírás 

 

Szituációs játék 

 

Szabad 

beszélgetés 

 Irányított 

beszélgetés 

Kérdezés 

Elemzés 

Vita 

Csoportmunka 

felelősség. bűn, 

büntetés, szabad 

akarat, törvények, 

lelkiismeret, hatalom 

Klasszikus 

szerzők 

művei 

 

Média 

értelmezés 

és elemzés 

készsége 

12. és 

13. 

 

1-1 

óra 

Modern 

morális 

problémák 

 

Leírás 

 

Képi kifejezés, 

illusztráció. 

 

Irányított 

beszélgetés 

Magyarázat 

Kérdezés 

Rendszerezés 

Elemzés 

Vita 

 

 

döntés, 

determinizmus,  

szükségszerűség,  

sors, szerencse és 

végzet, szabadság 

diszkrimináció,  

függetlenség, hivatás 

Média 

 

Fotók, 

képek, 

rajzok, 

filmek 

 

érvelés és 

vitakészség 

 

29.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés  

 

A kollégium, az iskolai tanulmányokra alapozva, azt kiegészítve segítse elő a nemzeti, népi kultúránk 

értékeinek, hagyományaink megismerését. A kollégiumi foglalkozások keretében a diákok tanulmányozzák a 

jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. 

Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. A nevelés 

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

esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, ezért 

magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. A nemzetiséghez tartozó 

tanulók nevelését ellátó kollégium kiemelt feladata az anyanyelvű nevelés, az adott nemzetiséghez való 

tartozás tudatának erősítése, nemzetiségi kultúrájának, nyelvének, szokásainak ápolása és fejlesztése. 

 
 

évf. Téma Tartalom 
Fejlesztési 

területek 

 

 

Módszerek 

9.  

2 óra 

reformkor 

Magyarországon; 

emlékezés az aradi 

vértanúkra; 

nemzetünk nagyjai 

– Nobel-díjas 

magyarok 

történelmi kitekintés: 

reformkor – a kor 

nagyjai (politikusok, 

írók, költők) : életük 

és munkásságuk; 

a 13 honvéd tábornok 

sorsa és életútja 

Aradig; 

Kik a magyar Nobel-

díjasok? – életutak és 

találmányok 

Sorsokon és életutakon 

keresztül a következő 

fogalmak tisztázása és 

megértése: becsület, 

tisztesség, 

felelősségtudat, 

hazaszeretet, 

áldozatvállalás 

 keresztrejtvény; 

egyéni 

véleménynyilvánítás, 

csoportos vita 

beszélgetés 

10.  

 2 óra 

1848/49-es 

forradalom és 

szabadságharc - 

emlékezés az aradi 

vértanúkra; 

rövid történelmi 

kitekintés; 

a 13 honvéd tábornok 

sorsa és életútja 

Aradig; 

A témában szereplő 

személyek életútján 

keresztül érzékeltetni, mit 

jelent a hazaszeretet, 

egyéni 

véleménynyilvánítás, 

csoportos vita 

beszélgetés 
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a magyar történelem 

nagyjai: írók, 

költők, tudósok 

Írók, költők, tudósok 

– akik életükkel a 

magyarságot 

gazdagították 

felelősségvállalás, 

kötelességtudat. 

Vita kezdeményezése a 

következő kérdéskörben: 

Te kit tartasz magyarnak?  

11. 

2 óra 

emlékezés az aradi 

vértanúkra; 

nemzetünk nagyjai 

– Nobel-díjas 

magyarok 

 

a 13 honvéd tábornok 

sorsa és életútja 

Aradig – 

szemelvények, 

idézetek  

Nobel-díjas 

magyarok illetve más 

magyar feltalálók és 

találmányaik- 

érdekességek 

Hazaszeretet, közösséghez 

tartozás fontossága 

keresztrejtvény 

vita 

beszélgetés 

forrásfeldolgozás 

12. 

1 óra 

Nemzetünk nagyjai 

– a magyar 

tudomány 

kiemelkedő 

személyiségei 

Tudósok és feltalálók 

különböző 

szakterületekről 

 az országhoz, a nemzethez 

tartozás , közös értékek; 

érvelés és vitakultúra 

fejlesztése 

keresztrejtvény 

vita 

véleménynyilvánítás 

13. 

1óra 

Nemzetünk nagyjai 

– a magyar 

tudomány, kultúra, 

sport kiemelkedő 

személyiségei 

a magyar történelem 

illetve jelenünk 

kiemelkedő 

személyiségei; 

érdekességek 

Ismerjék meg a magyar 

tudomány, kultúra és sport 

kiemelkedő 

személyiségeit – életüket 

és a magyarságért végzett 

munkásságukat példaként 

állítani a tanulók elé 

érvelés 

vita 

beszélgetés 

29.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

 

A kollégiumi nevelés elősegíti a demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének 

megértését, az abban való állampolgári részvétel jelentőségét. Ezzel is erősíti a diákokban a nemzeti öntudatot 

és kohéziót, összhangot teremtve az egyéni célok és a közjó között. Ezt a cselekvő állampolgári magatartást a 

törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az 

erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi.  

A kollégium megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket. A közügyekben való aktív részvétel megkívánja a kreatív, önálló mérlegelő gondolkodás, 

az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a 

kölcsönös elfogadás elsajátításának folyamatában kiemelt szerepet és megfelelő teret kap a kollégiumi diák-

önkormányzati rendszer.  

 

évf. téma tartalom 

Fejlesztési 

területek, 

nevelési célok 

 

 

Módszerek, 

munkaformák, 

tevékenységek 

9.  

2 óra 

államformák, 

demokrácia 
- a jelenkori 

államformák típusai 

- a demokrácia 

fogalma, típusai 

- a demokrácia 

működése 

- a DÖK működése 

 

- alapvető fogalmak 

megbeszélése, pontosítása 

- a demokrácia 

működésének sajátosságai 

(odafigyelés, empátia, 

kölcsönösség, felelősség, 

szabadság) 

- diák-önkormányzatiság 

megértése 

megbeszélés 

vita 

szimulációs játék  
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10.  

 2 óra 

állampolgárság, 

alapvető jogok 

- alapvető (emberi) 

jogok – történelmi 

kitekintés 

- állampolgárság: 

jogok, kötelességek 

- kettős állampolgárság 

- alapvető fogalmak 

megbeszélése, pontosítása 

- jogok ismerete: (emberi, 

gyerek, diák) 

 

megbeszélés 

vita 

jogismereti totó 

 

11. 

2 óra 

az állam működése  

az Alaptörvény 

- az állam felépítése, 

működése 

(ogy., kormány, 

Alkotmánybíróság, 

ombudsman, stb.) 

- az alaptörvény 

felépítése, jelentősége 

 

- az állam szerepének 

megértése 

- tudatos választópolgári 

attitűd kialakítása 

 

megbeszélés 

forrásfeldolgozás 

12. 

1 óra 

Egyén és közösség - egyén jogainak határai 

- a közösségi lét 

írott/íratlan szabályai 

 

- érvelés és vitakultúra 

fejlesztése 

- vélt és valós jogaink 

alkalmazása,  

megbeszélés 

szimulációs játék 

(közéleti vita) 

 

13. 

2 óra 

választási rendszer 

választások 

társadalomismereti 

teszt 

- országgyűlési, 

önkormányzati, EU-s 

választások 

 

- tudatos választópolgári 

attitűd kialakítása 
előadás 

saját tapasztalatok(?) 

társadalomismereti teszt 

 

29.5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A kollégiumi nevelés elősegíti, hogy kialakuljanak az önismeret gazdag és szilárd elméleti és tapasztalati 

alapjai. A közösségi lét, a csoporthoz tartozás, az egymás közötti interakciók elősegítik a reális énkép és az 

önértékelés kialakulását, melyek a személyiségfejlődés meghatározó elemei. Mód van a mások helyzetébe 

történő beleélés képességének kialakítására, mások elfogadására. Ezek a képességek elősegítik, hogy kulturált 

közösségi élet alakuljon ki a kollégiumban. 

 

évf. Téma Tartalom Fogalmak 
Fejlesztési 

nevelési célok 

Módszerek, 

munkaformák, 

tevékenységek 

  9.  

1 

óra 

A személyiség 

intellektuális 

összetevőinek 

megismerése, 

fejlesztése. 

Milyen vagyok?  

Hogyan látnak 

mások, én hogyan 

látok másokat? 

Önismeret, társismeret, 

pozitív és negatív 

tulajdonságok,  

ítélkezés, kritizálás. 

Önismeret, 

önmagunk 

vállalása, 

társismeret 

fejlesztése, 

Lényeglátás, 

kifejezőkészség, 

együttműködés 

fejlesztése. 

Megbeszélés, 

kérdőívek, 

történet, játék, 

fogalomgyűjtés, 

csoportosítás. 

Frontális-

csoport - páros 

munka. 

10.  

1 

óra 

A személyiség 

akarati és érzelmi 

összetevőinek 

megismerése és 

fejlesztése. 

Alapérzelmek, 

magasabb rendű 

érzelmek. Negatív 

– pozitív 

visszajelzések 

hatására kialakult 

érzelmek 

felismerése. 

Agresszió, 

„cimkézés” 

Érzelem, agresszió, 

félelem, szorongás, 

viselkedésmódok, verbális 

– nem verbális 

megnyilvánulások. 

Előítélet, tolerancia. 

Az önértékelés 

igényének 

kialakítása. Én-

erősítés. 

Csoporton belüli 

bizalom erősítése. 

Érzelmek 

megfogalmazása, 

megjelenítése, 

felismerése. 

Beszélgetés, 

tulajdonságlista, 

szemléltetés 

képekkel, 

szerep-és 

helyzetleírások.  
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folyamatának 

vizsgálata. 

11.  

1 

óra 

Önmegfigyelés, 

önbizalom, 

hatékony 

önkifejezés. 

Az én-fejlődés 

folyamata. 

Önvizsgálat, 

önkifejezés, 

énkép. 

Szubjektív - tükrözött-

szociális énkép. 

Konfliktus, empátia. 

kompromisszumkészség,  

Megfelelő 

kritikával 

szemléljék saját 

magukat és 

társaikat. Fogadják 

el saját pozitív és 

negatív értékeiket. 

Önbizalom 

növelése. 

Beszélgetés. 

Szituációs 

játékok, rajzok. 

12.  

1 

óra 

A személyiség 

szociális 

komponense, 

társas készségek, 

jártasságok, 

csoportfolyamatok. 

Az egyén és 

környezetének 

kapcsolata. 

Szociális 

környezet. 

Családi, társas, 

csoportbeli 

szerepek. 

Szerepkörnyezet, 

szereptanulás, meggyőzés, 

befolyásolhatóság. 

Sztereotípia. 

Társas 

készségeikkel 

legyenek tisztában, 

tudatosan 

használják és 

fejlesszék azokat. 

Elfogadással 

forduljanak 

egymás és a tágabb 

szociális környezet 

felé. 

Beszélgetés. 

„Pegazus” –

avagy ki 

kicsoda a 

csoportban?  

13. 

1 

óra 

Identitás, jövőkép. Befolyásolhatóság 

bemutatása. 

Önálló döntések 

meghozatalának 

jelentősége. 

Felelősségvállalás. 

Identitás (személyes, 

társadalmi),identitáskrízis, 

értékrend, stabil jövőkép, 

konformizmus, behódolás 

Az önazonosság 

megtalálása. 

A „ mi-tudat ” 

erősítése. 

Saját jövőkép 

felvázolása. 

Beszélgetés. 

Énkép-teszt, 

értéklicit teszt, 

játék, pályafa: 

honnan jöttem, 

hová tartok. 

29.6. A családi életre nevelés 

A család mint a társadalom alapvető közösségi építőköve különös jelentőséggel bír a fiatalok 

kiegyensúlyozott személyiségfejlődésében. A kollégiumnak éppen ezért kitüntetett feladata a harmonikus 

családi minták közvetítése, a családi közösségek, értékek megbecsülése. A kamaszkorban kiépülő 

párkapcsolatoknak is fontos szerepe van a későbbi családi közösség kialakításában. Egymás tisztelete, a másik 

iránt érzett felelősség, a helyes szexuális kultúra és az erkölcsi értékek kialakítása döntő jelentőségű, melyben 

a kollégiumi nevelésnek fontos szerepe van. 

 

évf. téma tartalom 

Fejlesztési 

területek, nevelési 

célok 

 

 

Módszerek, 

munkaformák, 

tevékenységek 

9.  

1 óra 
A család szerepe, 

jelentősége az 

egyén életében 

A családi élet színtere a 

családi otthon 

 

Az egészséges testi és lelki 

fejlődés kialakítása, 

formálása 

Beszélgetés 

Szerepjátékok 

Arany János: Családi 

kör – illusztráció 

10.  

 2 

óra 
A család szerepe, 

jelentősége az 

egyén életében 

A család tagjai 

Szerepek a családban 

Többgenerációs családok, ill. 

kapcsolattartás az idősebb 

családtagokkal, ha nem élnek 

együtt. Az idősek tisztelete. 

Az egészséges testi és lelki 

fejlődés formálása, 

a családon belüli 

toleranciára, tiszteletre 

nevelés, empátia, Az idősebb 

családtagokkal való 

kapcsolattartás, a velük való 

együttműködés és 

támogatásuk fontossága 

Beszélgetés, vita, 

érvelés, 

Szerepjátékok 

Arany János: Családi 

kör 

Csoportos 

drámapedagógiai 

játékok 
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11. 

2 óra 
Együttműködés és 

felelősségvállalás 

a családban 

A családi munkamegosztás 

A családi munkamegosztás 

helye és szerepe a családi 

közösségben 

A munka tisztelete, 

becsülete, empátia 

Tolerancia fontossága 

Megbeszélés 

Érvelés 

12. 

3 óra Konfliktusok a 

családban, 

A leválás, 

A kamaszévek 

A családban előforduló 

konfliktusok, s azok 

megoldása 

Az egyén szocializációja a 

születéstől 

A kamaszkor lázadásai, ezek 

kezelései 

Konfliktuskezelés 

fejlesztése 

A helyes énkép, öntudat 

helyes kezelése 

Tisztelet 

 

Szerepjátékok 

Beszélgetés, vita 

Ami a szívedet 

nyomja… svéd 

gyerekversek 

13. 

3 óra 

Hagyományok a 

családban 

A családtól való 

leválás, 

konfliktusok a 

családban 

A családhoz való 

örök tartozás, a 

családtervezés 

 

Többgenerációs családok, a 

hagyományok átörökítése 

Az egyén szocializációja a 

születéstől a felnőtté válásig 

A családhoz való hűség, a 

minták továbbvitele 

A felelősségteljes 

párkapcsolat 

 

 

Az idősebb családtagokkal 

való kapcsolattartás, 

a velük való együttműködés 

és támogatásuk fontossága 

Konfliktuskezelés 

fejlesztése 

A helyes énkép 

Az önálló személyiség 

kialakításának segítése 

A harmonikus személyiség 

kialakulásának segítése 

Empátia, tolerancia 

fontossága 

 

 

Néprajzi 

vonatkozások 

előadása 

Szerepjátékok 

Témához kapcsolódó 

rövidfilm 

megtekintése 

Beszélgetés 

 

 

29.7. Testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életritmus és életvitel kialakítása, tudatosítása meghatározó jelentőségű a fiatalok számára. A 

tanulók a kollégiumban olyan ismereteket, gyakorlati képességeket sajátíthatnak el, olyan szokásokat 

tanulhatnak meg, amelyek segítik őket testi és lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások 

kialakulásának megelőzésében. A kollégium sportélete nagymértékben hozzájárulhat az egészséges életmód 

kialakításához és fejlesztéséhez. 

 

évf. téma tartalom 

Fejlesztési 

területek, nevelési 

célok 

 

 

Módszerek, 

munkaformák, 

tevékenységek 

9.  

2 óra 

A helyes napi 

ritmus  

 

Higiénés 

szabályok  

- bioritmus összehangolása a 

kollégiumi napi ritmussal, 

szobatársakkal 

- tisztálkodási, étkezési, 

lakókörnyezeti szabályok, 

elvárások, ismeretek 

- tolerancia, egymás 

elfogadása 

- különböző érdekek 

kompromisszumos 

egyezségének 

kialakítása 

- önmagával és 

környezetével szembeni 

igényesség kialakítása 

 

megbeszélés 

egyéni írásbeli 

10.  

 2 óra 

Káros 

szenvedélyek 
- kialakulás, függőség, 

megelőzés, leszokás (alkohol, 

dohányzás, drog) 

- függőségről másképp: 

táplálkozási betegségek 

(anorexia, bulimia, 

- függőségekkel szembeni 

elutasítás igényének, 

képességének kialakítása 

- ismerje fel és legyen 

képes segíteni, ha 

kiscsoportos 

anyagfeldolgozás 

(internet) 

megbeszélés 

szemléltetés (kép, film) 
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fogyókúra), 

szenvedélybetegségek (játék, 

számítógép, telefon) 

 

ilyennel találkozik a 

környezetében 

11. 

2 óra 

Rekreáció a 

szabadban 

 

Rekreáció a 

szobában 

- egyszerűen elérhető 

szabadidős sportok 

mozgásanyaga, azok 

szabályai,  

- szobában is végezhető 

mozgásformák 

- legyen igénye kipróbálni 

új mozgásformákat 

- tudatosuljon a rendszeres 

testmozgás és az 

egészség összefüggése 

- legyen igénye 

rendszeresen mozogni 

gyakorlati foglalkozás 

 

12. 

2 óra 

Edzéstervezés 

 

Egészséges 

táplálkozás 

- terhelésszabályozás, 

tervszerűség, ciklus, széria, 

pulzus, BMI, konditerem  

- táplálkozási szokások, 

egészséges ételek, magyar 

konyha, adalékanyagok, 

gyorséttermek 

- tudatosan tervezzék meg 

és szabályozzák a 

testmozgást és annak 

intenzitását 

- ismerjenek módszereket 

a lelki eredetű problémák 

megoldására 

egyéni 

csoportos 

gyűjtőmunka 

gyakorlati 

13. 

2 óra 

A lelki 

egészség 

 

Egészségnap 

- pszichoszomatikus 

betegségek, relaxáció, lelki 

harmónia, 

- kollégiumi nap szervezése az 

egészség jegyében 

- igény a testi lelki jólét 

elérésére 

- önkéntesség, közösségi 

szerepvállalás 

frontális gyakorlati 

megbeszélés 

kooperatív csoportos 

 

29.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  

A kollégiumi nevelés feladata a szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítása a tanulókban úgy, hogy 

önálló tapasztalati úton ismerjék meg a hátránnyal élők sajátos igényeit, élethelyzetét. Ez a segítő magatartás 

fejleszti a diákokban az együttérzést, együttműködést, problémamegoldást és az önkéntes feladatvállalást, 

mely elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

 

évf. téma tartalom 
Fejlesztési területek, 

nevelési célok 

 

 

Módszerek, munkaformák, 

tevékenységek 

9.  

2 óra 

odafigyelés, 

elfogadás, 

segítés 

- a közösség és tagjai 

- Miért vannak „mások”, 

„furcsák”, „kívülállók” ? 

- az elfogadás, a tolerancia, 

az empátia 

- a hátrányos helyzet és az 

SNI fogalma 

- a segítség: Miért és 

hogyan? 

 

- alapvető fogalmak megbeszélése, 

pontosítása 

- segítő magatartás kialakítása a 

fogyatékkal élők és rászorulók 

iránt 

- Tudatosuljon az együttműködés 

és az egymásra figyelés 

fontossága 

megbeszélés 

vita 

kiselőadás 

10.  

 2 óra 

társadalom és a 

szolidaritás  

- jelenségek, tapasztalatok a 

környezetünkben 

- segítő szervezetek 

bemutatása 

 

- alapvető fogalmak megbeszélése, 

pontosítása 

- nyitottság, a problémák 

felismerése 

- önkéntes feladatvállalás erősítése 

 

megbeszélés 

egyéni feladatmegoldás, 

11. 

2 óra 

fogyatékosság, 

élet 

- fogyatékossággal élők 

helyzete 

- a fogyatékosság formái 

- az integráció lehetőségei 

 

- az empátia fejlesztése 

- az egyén lehetőségeinek 

megismerése 

- az „engem nem érint”- hozzáállás 

mérséklése  

megbeszélés 

forrásfeldolgozás 

interaktív szimulációk 
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12. 

1 óra 

másság / előítélet - a cigányság  - az empátia fejlesztése 

- előítéletek megszüntetése 

megbeszélés 

meghívott előadók 

interaktív játékok 

13. 

1óra 

másság / előítélet - a homoszexualitás - az empátia fejlesztése 

- előítéletek megszüntetése 

megbeszélés 

meghívott előadók 

interaktív játékok 

 

29.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A mai társadalmi, gazdasági helyzetben kitüntetett szerepe van a természeti környezet megóvásának. A 

kollégiumi diáknak meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, 

megújulási képességükre tekintettel használja. Fel kell készíteni őket a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására, a környezet védelmét elősegítő tevékenységekre, közös cselekvésekre. 

 

évfolyam téma tartalom 

9-10. 

 

 

/2óra 

 

- környezettudatos életmód 

- természetvédelmi 

területek Komárom-

Esztergom megyében 

Külső szakelőadó meghívása az adott témakörben, 

együttműködés helyi környezetvédelmi egyesületekkel, 

városi szervezetekkel.  

 

11-12. 

 

 

/2óra 

 

„Mi gondoztuk!” program 

A csoportok az általuk választott (Tatán zöld, vagy városi 

környezetben elhanyagolt) terület tisztítása, lehetőség 

szerint folyamatos gondozása. 

(A program – csoportok közötti - verseny formájában is 

rendezhető, a kezdeti és befejező állapotok 

dokumentálásával.) 

13. 

 

/2óra 

 

Ember és természet 

kapcsolata 

Filmvetítés az adott témában. A film (vagy részletének) 

megtekintése után irányított beszélgetés a diákokkal. 

 

 

Egyéb tevékenységek: 

1. A kollégium környezetének takarítása. Alkalomszerűen végzett szemétgyűjtés a kollégium területén. 

Diákönkormányzat által koordinált szelektív hulladékgyűjtés. 

2. Faliújság: az egészséghét (évente megrendezett kollégiumi program) keretében, adott témakörök 

szerint készített plakátok kiállítása. 

29.10. Pályaorientáció 

 

A kollégium olyan feltételekkel rendelkezik, melyek az öntevékeny tanulói cselekvések révén biztosítják a 

képességeik kibontakoztatását, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, megtalálhatják 

későbbi hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát.  

A különféle szakkörökön, önképző körökön képessé válhatnak arra, hogy a számukra megfelelő 

pályaválasztásuk érdekében megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. A pályaválasztáson túl egyben 

felkészülhetnek a választott életpályára is. 
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évf. téma tartalom 
Fejlesztési területek, 

nevelési célok 

 

 

Módszerek, 

munkaformák, 

tevékenységek 

9.  

2 óra 

Önismeret 

 

 

Reális énkép 

-egyéni kompetenciák felfedezése 

- erősségeim-gyengeségeim 

 

- személyiségjegyek csoportosítása 

- milyennek látnak engem mások 

-valós énkép kialakítása 

- pozitív személyiségjegyek 

erősítése 

- önismeret és önértékelés 

fejlesztése (álom és 

realitás) 

szituációs játék 

megbeszélés 

egyéni írásbeli 

10.  

 2 óra 

Szakmák 

bemutatása 

 

Ki a jó vállalkozó? 

- szakmák felsorolása, 

csoportosítása, jellemzése, tanulás 

helye, szerepe 

- szükséges adottságok (testi, 

pszichikai) 

 

- élethosszig tartó tanulás 

elfogadtatása 

- információgyűjtés 

képessége 

- kreativitás 

kooperatív munka 

egyéni internetes 

megbeszélés 

JÁTÉK 

11. 

2 óra 

Saját lehetőségeim a 

pályaválasztás terén. 

 

 Ötletek fakultáció-

választáshoz 

- pályaorientációt segítő önismereti 

tesztek 

- a teszt eredményeinek 

kiértékelése 

- mi a fakultáció, mire jó, mi 

alapján válasszunk 

- tudatosság és tervszerűség 

kialakítása az életpálya 

megtervezéséhez 

- felelős döntésképesség 

fejlesztése 

megbeszélés 

egyéni írásbeli 

együttes csoport 

12. 

3 óra 

Lehetőségek a 

továbbtanulásra  

érettségi után 

 

Pályaválasztási 

tesztek 

- tájékozódás az egyetemekről és 

az okj-s képzésekről 

- regisztráció a felvi.hu oldalon, a 

felület megismerése, használata 

- pályaorientációs tesztek kitöltése-

kiértékelése 

- felelős döntés 

feltételeinek 

megteremtése 

megbeszélés 

internethasználat (feladat) 

irányított 

információgyűjtés 

13. 

2 óra 

Látogatás a 

munkaügyi 

központban 

 

Álláskeresés 

 

A munka világa 

- lehetőségek munkanélküliként 

- munkaügyi központ ügyintézési 

menete 

- önéletrajz, motivációs levél, 

webes álláskeresés, állásinterjú a 

gyakorlatban 

- munkába állásról minden, ami 

fontos lehet 

- váljon képessé a tartós 

munkanélküliség 

elkerülésére 

- ismerje az alapvető 

munkaügyi fogalmakat, 

dokumentumokat 

- legyen képes 

érvényesíteni érdekeit és 

jogait a leendő 

munkahelyén 

csoportos látogatás 

megbeszélés 

 

 

29.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés  

 

A pénz világának, a helyes gazdálkodás alapvető szabályainak megismerésére a kollégium megfelelő helyet és 

lehetőséget biztosít a tanulók számára. Működése egyben megfelelő példát mutat arra, hogy miként kell és szabad 

a javakkal ésszerűen gazdálkodni, a fogyasztás szerkezetét a lehetőségekhez viszonyítva megfontolt módon 

kialakítani. Az egyéni és közösségi érdekek jól összehangolhatók a diák-önkormányzati munka révén. 

Gyakorolhatók a döntés és a felelősség egymásra hatásából adódó helyzetek. 

 

évf. téma tartalom 
Fejlesztési területek, nevelési 

célok 

 

 

Módszerek, 

munkaformák, 

tevékenységek 

9.  

2 óra 

Az egyén és a 

család 

gazdálkodása, 

helye és szerepe a 

gazdaságban 

- a gazdaság szereplői, 

szerepük 

- a család, mint gazdasági 

egység 

- család és/vagy háztartás 

- a felelős döntéshozatal / 

döntéshozók 

- alapvető gazdasági fogalmak 

megbeszélése, pontosítása 

- felelősségvállalás önmagunkért és 

másokért 

- önismeret és önértékelés fejlesztése 

megbeszélés 

vita 

saját költségvetés 

készítése 

JÁTÉK 
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10.  

 2 óra 

Az egyén és az 

állam kapcsolata. 

Az állam 

feladatai. Az 

adózás 

- az állam pénztárcája 

(költségvetés) 

- állami kiadások 

- állam bevételei 

- adófajták 

- fogyasztóvédelem 

- az állam feladatainak megismerése, 

rendszerezése 

- tudatosság erősítése az adózás terén 

- társadalmi felelősségvállalás 

fejlesztése 

- „pénzügyileg tudatos állampolgár” 

kialakítása 

kooperatív munka 

megbeszélés 

vita 

JÁTÉK 

 

11. 

2 óra 

Vállalkozások 

fajtái, szerepe. 

Munka és 

kockázat.  

- pénz vagy tőke? 

- vállalkozás indítása (piac, 

nyersanyag, profit) 

- vállalkozás környezete 

- kockázatvállalás, 

felelősség 

 

- alapvető gazdasági fogalmak 

megismerése 

- vállalkozások típusainak 

összehasonlítása 

- felelős döntéshozatal hangsúlyozása 

megbeszélés 

vállalkozói játék(ok) 

12. 

3 óra 

A korszerű 

pénzkezelési 

technikák. 

Bankkártyák, 

netbank-

szolgáltatások 

- fizetési lehetőségek 

- számlanyitás 

- bankkártya-típusok 

- E-banking szolgáltatások 

 

- a tájékozódás, az információ 

fontossága 

- saját szükségletek felismerésén 

alapuló önálló 

véleményalkotás/választás 

- az internet/reklámok megfelelő 

használata 

megbeszélés 

szimulációs játék (saját 

szükséglet) 

internethasználat 

(feladat) 

 

13. 

3 óra 

Önálló 

pénzkezelés. 

Megtakarítás, 

befektetés, hitel 

- pénzügyi döntések 

életkoronként 

- megtakarítási formák, 

EBKM 

- hitelek típusai, THM 

- diákhitel 

 

- alapvető gazdasági fogalmak 

megismerése 

- önismeret fejlesztése (álom és realitás) 

- egyéni lehetőségek felmérése 

- tudatos életkezdés segítése 

megbeszélés 

vita 

kiscsoportos és egyéni 

feladat 

(reklámok szűrése) 

internethasználat 

 

29.12. Médiatudatosságra nevelés 

 

A társadalmi élet szinte minden mozzanatát áthatják a különféle médiumok. A diákok kollégiumi 

nevelésének szempontjából tehát fontos, hogy értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét, a társadalom 

és a média kölcsönös kapcsolatát. A médiatudatosságra nevelés során a megfelelő értelmező, kritikai 

beállítódás kialakításának és fejlesztésének meghatározó jelentősége van valamennyi korosztály számára. 

 

évf. téma tartalom 
Fejlesztési területek, 

nevelési célok 

Módszerek, 

munkaformák, 

tevékenységek 

9. 

1 óra 

Információ/ 

könyvtár 

az interneten található 

információk hitelessége, 

tényként való elismerése. 

Forráselemzés, 

összehasonlítás könyvek, 

lexikonok segítségével. 

- önálló forráskritika 

- a tények 

realizálásának 

fejlesztése 

 

- önálló munka 

- megbeszélés 

10. 

1 óra 

Reklám a diákok által tapasztalt 

reklámfogások a 

hétköznapokban. Eszközei, 

hatása. 

termék és reklám kapcsolata. 

- „tudatos vásárló” 

kialakítása 

- önelemzés, 

önértékelés 

fejlesztése 

- közös megbeszélés, 

vita 

- kiscsoportos és 

egyéni feladat 
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11. 

1 óra 

Közösségi 

oldalak 

a diákok saját értékítélete, 

tapasztalatcsere a közösségi 

oldalak veszélyeiről, 

előnyeiről. 

- önelemzés, 

önértékelés 

fejlesztése 

- a tudatosság és a 

biztonság erősítése 

- internethasználat 

- közös megbeszélés, 

vita 

12. 

1 óra 

Hírek tévhit, konspirációs elmélet 

hogyan jeleníthető meg a 

médiában? 

A diákok csoportokra bontva 

kreálhatnak híreket az általuk 

választott érdekcsoport, vagy 

személy nevében. (jelen 

politikától, aktuális hírektől 

függetlenül) 

- valós / valótlan 

elbírálása 

- döntési képesség 

fejlesztése 

- önálló 

véleményalkotás 

- kiscsoportos és 

egyéni feladat 

- vita 

- szimulációs játék 

13. 

1 óra 

 „Az igazi 

Mao” 

a befolyásolhatóság 

mértékének felismerése 

- valós / valótlan 

elbírálása 

- döntési képesség 

fejlesztése 

- önálló 

véleményalkotás 

- filmvetítés 

- megbeszélés 

 

 

30. Magyar nyelv és irodalom 

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

között. Az anyanyelven megszülető irodalom alkotói és hallgatói olyan olvasói hagyományt, kultúrát 

teremtenek, amely megerősíti egy közösség tagjainak az identitását, mert a „… nemzeti hagyomány s nemzeti 

poézis szoros függésben állanak egymással.”(Kölcsey Ferenc). Egy nemzet megmaradásának alapja, de 

fennmaradásának, jövőjének  is a záloga a kultúrája, az anyanyelve.  

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

szellemi, erkölcsi örökséget hagyományoz. Egy nép szimbolikus szövegei többnyire irodalmi alkotások, 

amelyek a legszorosabb összetartozást fejezik ki. Ezek olvasása, tanítása személyiséget formál, fejleszti a 

szépérzéket, az ítélőképességet, az erkölcsi érzékenységet. Ezzel a magyar nyelv és irodalom tantárgy az 

érzelmi nevelés egyik legfontosabb eszköze.  

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

irodalom a Kárpát-medence magyarságának irodalma. Nyelvünk, történelmünk, kultúránk közös. Kulturális 

értelemben egy nemzet vagyunk. Ezért a magyar nyelv és irodalom tantárgy  is a Kárpát-medencei magyarság 

irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli.  

 

A 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 
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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 fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt köznyelv (regionális 

köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai technológiákra épülő) 

információhordozók használatát is. Képes arra, hogy önállóan eligazodjon az információk világában; 

értelmesen tudj élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az 

audiovizuális, digitális szövegeket. 

Bizonyítja különféle szövegek megértését a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, témahálózatára, 

tagolására irányuló elemzéssel. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét szóban és írásban megfogalmazni, 

indokolni. Képes szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség 

alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek gyakori műfajaiban. Képes 

definíció, magyarázat, prezentáció, egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az olvasmányaival, a 

felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló 

fölismerésére, a tanultak tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, 

megközelítési módokat. Képes órai eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, 

saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az 

olvasott, feldolgozott művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek bemutatásra, a művek jelentésének, 

erkölcsi tartalmának tárgyszer, lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök helyes alkalmazásával, tudatos 

szövegmondással. 
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30.1. Magyar irodalom 

30.1.1. 9. évfolyam  

Óraszám: 72 (2 óra/hét)  

 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

       A) Az irodalom és hatása 

Karinthy Frigyes: A cirkusz 

 
1 

       B) Szerzők, művek párbeszéde  

           Aiszóposz: A tücsök és a hangya 

           Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 

           Romhányi József: Tücsökdal  

1 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 
 

           Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 

           történetek (részletek) 
1 

D) Műnemi-műfaji rendszer                  1 

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

A) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 

(részletek)  

3 
            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) 

4 

C) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)  1 

III. A görög irodalom 

A) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek) 4 

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója 

3 

Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 

Anakreón: Gyűlölöm 

C) A görög dráma   
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Színház- és drámatörténet: 

Szophoklész: Antigoné  
4 

IV.  A római irodalom   

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

12 

B) Augustus kora 

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

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: 

5 

 Teremtéstörténet 

 József 

Mózes második könyvéből részletek: 

 Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 

Tízparancsolat 

b) Tanító könyvek 

 Zsoltárok könyve (23., 42.) 

B) Újszövetség (részletek)  

a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: 

7 

 Jézus Krisztus születése, 

megkeresztelése 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, 

A magvető példázata 

 Passió-történet  

 Jézus feltámadása 

Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  

 A tékozló fiú  

Pál apostol Szeretethimnusza 

VI.  A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 

a) Epika: 

9 

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) 
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b) Líra  

Walter von der Vogelweide: A 

hársfaágak csendes árnyán 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 

D) A középkor világi irodalma 

           vágánsköltészet 

           Carmina Burana (részlet) 

François Villon: A nagy testamentum 

(részletek) 

VII. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom  

a) Líra 

14 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

b) Epika 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 

novella 

B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

a) Bibliafordítások 

           Károli Gáspár Szent Biblia  

            fordítása (részlet) 

b) Zsoltárfordítások 

             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

c) Heltai Gáspár: Száz fabula 

(részletek) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek  
Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 

Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 

szűz leányról (részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének  

Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már 

csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. 

szonett 
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E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  

           Romeo és Júlia 2 

 

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  

 

Memoriter  

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

 

A továbbhaladás feltétele: a tananyag 40%-ának elsajátítása. 

 

30.1.2. 10. évfolyam 

 

Óraszám: 108 (3 óra/hét) 

 

I. 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) 

10 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 

eposz 

                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek) 

c) Levél 

          Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

               (1., 37., 112.)   

d) Tudományos élet 

           Apáczai Csere János: 
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          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok  

              Rákóczi-nóta 

              Őszi harmat után 

II. A felvilágosodás irodalma 

A) Az európai felvilágosodás 

a) Epika 

      Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek) 

5       Voltaire: Candide (részletek) 

       

b) Dráma 

       A francia klasszicista dráma 

3 

           Irodalom és színház 

           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 

(részletek) 

c) Líra 

         Robert Burns: John Anderson 

1          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) 

 

5 

b) Líra   

          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 

(részletek) 

8 

           Portré: Csokonai Vitéz Mihály 

           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 

csikóbőrös kulacshoz 

           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

  Csokonai Vitéz Mihály: A 

Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

a) Líra 

            Portré: Berzsenyi Dániel  10 
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            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 

     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) 3 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

c) Színház és dráma 

            Katona József: Bánk bán  4 

VIII. A romantika irodalma  

a) Az angolszász romantika  

          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) 

5 

 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 

gyilkosság 

           

b) A francia romantika  

 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 

(részlet) 
2 

c) A német romantika  

            Heinrich Heine: Loreley 
1 

d) Az orosz romantika  

 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 

(részletek) 
5 

e) A lengyel romantika 
1 

        Adam Mickiewicz: A lengyel anyához 

IX. A magyar romantika irodalma 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 

a) Vörösmarty Mihály 

 Líra 

10 

            Szózat 

            Gondolatok a könyvtárban 

            A merengőhöz 

            Az emberek 

            Előszó 

            A vén cigány 
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 Drámai költemény 

            Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor  

 Líra 

12 

            A négyökrös szekér 

            A bánat? egy nagy oceán 

            A természet vadvirága 

            Fa leszek, ha… 

            Reszket a bokor, mert… 

            Minek nevezzelek? 

              

             Egy gondolat bánt engemet 

              

             A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

             A XIX. század költői 

             Fekete-piros dal 

              

 Epika 

            A helység kalapácsa (részlet) 

            Az apostol (részlet) 

c) Jókai Mór 

 Elbeszélések 

8 

            A tengerszem tündére 

            A huszti beteglátogatók 

 Regények 

            Az arany ember 

             

B) Tudományos élet a romantika korában 

       Erdélyi János: A magyar népdalok (részlet) 

1  Bajza József: Dramaturgiai és logikai 

leckék (részlet) 

Szabadon felhasználható 14 

 

Kötelező olvasmányok 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

Memoriter 
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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) 

 

A továbbhaladás feltétele: a tananyag 40%-ának elsajátítása. 

 

30.1.3. 11. évfolyam 

 

Éves óraszám: 108 (3 óra/hét) 

 

  

I. A klasszikus modernség irodalma  

A) A nyugat-európai irodalom 

a) Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy 

                  Stendhal: Vörös és fekete   

                  (részletek)             

5 b) Színház- és drámatörténet: 

                 Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy   

                 Nóra (Babaotthon) 

B) Az orosz irodalom 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 

                   köpönyeg            

5 

b) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij:  

                   Bűn és bűnhődés (részletek) 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan  

                  Iljics halála   

d) Színház- és drámatörténet: 

                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály  

                 vagy Ványa bácsi 

 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

a) Charles Baudelaire 

3                    A Romlás virágai – Előszó 

                   Az albatrosz  
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b) Paul Verlaine 

                   Őszi chanson 

                   Költészettan 

c) Arthur Rimbaud 

                   A magánhangzók szonettje 

                    

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

a) Arany János 

10 

 Epika 

              Toldi estéje 

 Balladák 

              Ágnes asszony 

              V. László 

              Vörös Rébék 

 Líra 

             Fiamnak 

             Letészem a lantot 

             Kertben 

             Epilógus 

             Kozmopolita költészet 

             Mindvégig 

b) Mikszáth Kálmán 

6 

            Az a fekete folt 

            Bede Anna tartozása 

            A bágyi csoda 

            Beszterce ostroma 

2. Színház- és drámatörténet 

            Madách Imre: Az ember tragédiája 5 

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

a) Tompa Mihály 

4 

            A gólyához 

            A madár, fiaihoz 

b) Gárdonyi Géza 

            Az én falum (részletek) 

            A láthatatlan ember (részlet) 

c) Vajda János 

           Húsz év múlva 

 

            

            

II. A magyar irodalom a XX. században 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 

a) Herczeg Ferenc 

5             Az élet kapuja 

            Fekete szüret a Badacsonyon 
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            Színház- és drámatörténet: 

            Bizánc  

b) Ady Endre 

9 

      Góg és Magóg fia vagyok én… 

      Héja-nász az avaron 

      Harc a Nagyúrral 

      Új vizeken járok 

      Az ős Kaján 

             A Sion-hegy alatt  

             Az Úr érkezése 

             Kocsi-út az éjszakában 

             Emlékezés egy nyár-éjszakára 

             Őrizem a szemed  

c) Babits Mihály  

In Horatium 

8 

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) 

8 

            Boldog, szomorú dal 

            Őszi reggeli 

            Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Édes Anna 

 

Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, melyben egy közönséges 

villamosútról ad megrázó leírást, – s elbúcsúzik az olvasótól 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Móricz Zsigmond 

     Tragédia 

5                  Úri muri 

b) Wass Albert  

Adjátok vissza a hegyeimet! 
4 

Üzenet haza 

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

a) Juhász Gyula 
3 

Tiszai csönd 
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Anna örök 

b) Tóth Árpád 

Esti sugárkoszorú 

Lélektől lélekig 

Isten oltó-kése 

           c) Karinthy Frigyes 

2 

                   Így írtok ti (részletek) 

                  Találkozás egy fiatalemberrel 

      

      

III.  A modernizmus irodalma 

A) Avantgárd mozgalmak 

a) Guillaume Apollinaire: A megsebzett galamb és a szökőkút 
3 

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) 3 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Franz Kafka: Az átváltozás 

4 
b) Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Mario és a varázsló 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

                 Irodalom és színház 

                 Bertolt Brecht: Koldusopera         

                 vagy Kurázsi mama 

                  

4                  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) 

3 b) Gabriel García Márquez: Száz év  

                  magány (részletek) 

IV.  Szabadon felhasználható 
9 

 

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 
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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! 

MEMORITEREK 

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

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

 

A továbbhaladás feltétele: a tananyag 40%-ának elsajátítása. 

 

30.1.4. 12. évfolyam 

 

Éves óraszám: 96 óra (3 óra/hét) 

 

I. A magyar irodalom a XX. században II. 

                 Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 

                József Attila 

Nem én kiáltok 

12 

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) 2 

b) Szabó Magda  

Az ajtó 2 

c) Kányádi Sándor 

Fekete- piros 

3 Halottak napja Bécsben 

Sörény és koponya (részlet) 
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Valaki jár a fák hegyén 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából  

a) Metszetek: egyéni utakon  

Krúdy Gyula 

2                  Szindbád – A hídon – Negyedik  

                  út vagy Szindbád útja a halálnál – Ötödik út  

Szabó Dezső 
2 

Feltámadás Makucskán 

                 Weöres Sándor 

                 Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,  

                 127.) 
2 

b) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 

                  Semmiért Egészen 
2 

                  Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  

                  Járkálj csak, halálraítélt!  

6 
                  Hetedik ecloga 

Erőltetett menet 

Razglednicák 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

Dsida Jenő 

6 

Nagycsütörtök 

Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor 

Halotti beszéd a hulló leveleknek 

Eredj, ha tudsz (részlet) 

Áprily Lajos 

 Tavasz a házsongárdi temetőben 

 Március 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

Nagy László 

2 Ki viszi át a Szerelmet 

 Adjon az Isten 

e) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 

Pilinszky János 

 Halak a hálóban 

2  Apokrif 

                    Négysoros 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 
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Illyés Gyula 

Puszták népe (részlet) 

1 

D) Színház- és drámatörténet 

a) Örkény István: Tóték 2 

b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap (részlet) 1 

II. A XX. századi történelem az irodalomban 

a) Trianon 

 Juhász Gyula: Trianon 

      2  Vérző Magyarország (Szerk.: Kosztolányi Dezső) 

Lyka Károly: Magyar művészet – magyar határok (részlet) 

b) Világháborúk  

 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… 

1 

c)  Holokauszt  

 Szép Ernő: Emberszag (részlet) 
2 

 Tadeusz Borowski: Kővilág  

d) Kommunista diktatúra  

 Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról vagy 

            George Orwell: 1984 (részletek) 

2 

e) 1956  

 Nagy Gáspár 

           Öröknyár: elmúltam 9 éves 

           A Fiú naplójából 

2 

 Márai Sándor: Mennyből az angyal vagy Halotti beszéd 

III. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 

A szaktanár által szabadon választott írók, művek 6 

IV. Szabadon felhasználható óra (elmélyítés, tehetséggondozás) 9 

V.  Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés 25 
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KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

Kortárs irodalom (a szaktanár választása szerint) 

 

MEMORITEREK 

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

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

 

A továbbhaladás feltétele: a tananyag 40%-ának elsajátítása. 

 

30.1.5. 9. évfolyam – humán tagozat 

Óraszám: 108 (3 óra/hét) 

 

X. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

       A) Az irodalom és hatása 

Karinthy Frigyes: A cirkusz 

 
1 

Örkény István: Ballada a költészet hatalmáról 1 

       B) Szerzők, művek párbeszéde  

           Aiszóposz: A tücsök és a hangya 

           Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 

           Romhányi József: Tücsökdal  

1 

E) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 
 

           Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 

           történetek (részletek) 
1 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 1 

F) Műnemi-műfaji rendszer                  1 

XI. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 

D) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 

(részletek)  

3 
            Irodalom és mozgókép: 

Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 

(részlet) 

E) A görög mitológia   
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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) 

4 

A görög mitológia motívumainak, alakjainak 

megjelenése későbbi korok irodalmában 
2 

F) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)  1 

XII. A görög irodalom 

D) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek) 6 

E) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója 

3 

Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 

Anakreón: Gyűlölöm 

F) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 

Szophoklész: Antigoné  
6 

XIII.  A római irodalom   

C) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

12 + 2 

D) Augustus kora 

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

Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Horatius: Leuconoénak 

Horatius: Licinius Murenához 

Ovidius: Átváltozások 

               Pygmalion 

XIV.  A Biblia mint kulturális kód 

C) Az Ószövetség (részletek)  

c) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: 

5 

 Teremtéstörténet 

 József 

Mózes második könyvéből részletek: 

 Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 

Tízparancsolat 

d) Tanító könyvek 

 Zsoltárok könyve (23., 42.) 

D) Újszövetség (részletek)  
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b) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: 

7 

 Jézus Krisztus születése, 

megkeresztelése 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, 

A magvető példázata 

 Passió-történet  

 Jézus feltámadása 

Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  

 A tékozló fiú  

Pál apostol Szeretethimnusza 

Az Újszövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban 
2 

Karinthy Frigyes: Barabbás 1 

XV.  A középkor irodalma   

E) Egyházi irodalom 

c) Epika: 

11 + 3 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 

Umberto Eco: A rózsa neve 

Halotti beszéd és könyörgés 

Szent Margit legendája (részlet) 

d) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas 

anyáról 

Ómagyar Mária-siralom 

F) Lovagi és udvari irodalom 

c) Epika 

Anonymus: Gesta Hungarorum 

(részlet) 

 

d) Líra  

Walter von der Vogelweide: A 

hársfaágak csendes árnyán 

G) Dante Alighieri: Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 

H) A középkor világi irodalma 

           vágánsköltészet 

           Carmina Burana (részlet) 

Carl Orff: Carmina Burana 

François Villon: A nagy testamentum 

(részletek) 

XVI. A reneszánsz irodalma 

F) A humanista irodalom  

c) Líra 
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Petrarca: Pó, földi kérgem 16 + 3 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól 

Janus Pannonius: Mars istenhez 

békességért 

Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

d) Epika 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 

novella 

G) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

d) Bibliafordítások 

           Károli Gáspár Szent Biblia  

            fordítása (részlet) 

e) Zsoltárfordítások 

             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

f) Heltai Gáspár: Száz fabula 

(részletek) 

H) A reformáció világi irodalma 

c) Históriás énekek  

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról (részlet) 

d) Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 

Árgirus nevű királyfiról és egy tündér 

szűz leányról (részletek) 

Miguel Cervantes Saavedra: Don 

Quijote (részletek) 
1 

I) Líra a reformáció korában 

c) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének  

Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már 

csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

d) William Shakespeare: LXXV. 

szonett 

J) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  

           Romeo és Júlia 4 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   102 / 489 Pedagógiai Programja 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Rómeó és Júlia 
2 

XVII. Szabadon felhasználható óra 

(elmélyítés, tehetséggondozás) 
8 

 

 

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 

 

Memoriter  

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

 

A továbbhaladás feltétele: a tananyag 40%-ának elsajátítása. 

 

30.1.6. 10. évfolyam – humán tagozat 

Óraszám: 144 (4 óra/hét) 

 

 

III. A barokk és a rokokó irodalma  

C) Epika 

e) Vitairatok, vallásos értekezések – a 

katolikus megújulás 

Pázmány Péter: Alvinczi Péter 

uramhoz írt öt szép levél (részlet) 

10 
f) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk 

eposz 

                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek) 

g) Levél 

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

h) Tudományos élet 

           Apáczai Csere János: 

          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

D) A kuruc kor lírája: művek, műfajok  

              Rákóczi-nóta 

              Őszi harmat után 

IV. A felvilágosodás irodalma 

D) Az európai felvilágosodás 

d) Epika 

      Jonathan Swift: Gulliver utazásai (részletek) 

6       Voltaire: Candide (részletek) 

       

Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú Werther 

szenvedései (részlet) 
1 

e) Dráma 

       A francia klasszicista dráma 

6 + 1 

           Irodalom és színház 

           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica 

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 

(részletek) 

f) Líra 

         Robert Burns: John Anderson 

1 
Robert Burns: Falusi randevú 

Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji 

dala 
2 

Johann Wolfgang von Goethe: A Tündérkirály 

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

szentimentalizmus  

c) Epika   

          Csokonai Vitéz Mihály:  

          Dorottya vagyis a dámák diadalma a 

fársángon   (részletek) 

 

5 

Kármán József: Fanni hagyományai (részletek) 1 

d) Líra   

          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 

(részletek) 

8            Portré: Csokonai Vitéz Mihály 

           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 
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           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 

csikóbőrös kulacshoz 

           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

  Csokonai Vitéz Mihály: A 

Magánossághoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi 

Ekhóhoz 
1 

Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az 

első oskoláról a Somogyban 
1 

F) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

d) Líra 

            Portré: Berzsenyi Dániel  

12 + 2 

            Berzsenyi Dániel: Osztályrészem 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 

            Portré: Kölcsey Ferenc  

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi második  

            éneke 

e) Epika 

 Kölcsey Ferenc: Nemzeti 

hagyományok (részletek) 3 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

f) Színház és dráma 

            Katona József: Bánk bán  8 

Irodalom és zene 

Erkel Ferenc: Bánk bán 
1 

XVIII. A romantika irodalma  

f) Az angolszász romantika  

          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) 

5 Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 

gyilkosság 

           

Edgar Allan Poe: A holló 1 
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Irodalom és film 

Jane Austen: Büszkeség és balítélet 

Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 

balítélet 

2 

g) A francia romantika  

 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 

(részlet) 
2 

h) A német romantika  

            Heinrich Heine: Loreley 
1 

Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 

Heinrich Heine: Memento 
1 

i) Az orosz romantika  

 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 

(részletek) 
6 

j) A lengyel romantika 
1 

        Adam Mickiewicz: A lengyel anyához 

XIX. A magyar romantika irodalma 

C) Életművek a magyar romantika irodalmából 

d) Vörösmarty Mihály 

 Líra 

12 + 2 

            Szózat 

            Gondolatok a könyvtárban 

            A merengőhöz 

            Az emberek 

            Előszó 

            A vén cigány 

Liszt Ferenchez 

Ábránd 

 Drámai költemény 

            Csongor és Tünde 

e) Petőfi Sándor  

 Líra 

15 + 2 

            A négyökrös szekér 

            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 
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Szeptember végén 

Szabadság, szerelem 

 Epika 

            A helység kalapácsa (részlet) 

            Az apostol (részlet) 

f) Jókai Mór 

 Elbeszélések 

10 

            A tengerszem tündére 

            A huszti beteglátogatók 

 Regények 

            Az arany ember 

             

Irodalom és film 

Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob 
2 

D) Tudományos élet a romantika korában 

       Erdélyi János: A magyar népdalok (részlet) 

1  Bajza József: Dramaturgiai és logikai 

leckék (részlet) 

Szabadon felhasználható  12 

 

Kötelező olvasmányok 

 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

Memoriter 

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) 
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Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

A továbbhaladás feltétele: a tananyag 40%-ának elsajátítása. 

 

 

 

 

 

30.2. Magyar nyelv 

 

30.2.1. 9. évfolyam 

Éves órakeret: 72 (2 óra/hét)  

 

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

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói 

11 óra 

+ 10 (szövegértés) 

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 

36 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 

A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, jel, rag) 

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 
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A többszörösen összetett mondatok 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a 

szöveg értelmezésében 

III. Helyesírási ismeretek 

A helyesírás alapelvei, szabályai  11 

Szabadon felhasználható 4 

 

A továbbhaladás feltétele: a tananyag 40%-ának elsajátítása. 

 

30.2.2. 10. évfolyam 

Éves órakeret: 36 óra (1 óra/hét) 

 

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

szövegértés, szövegalkotás 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a beszédhelyzet 

13 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, fogalmi séma, 

tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és 

nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, szövegfajták  

Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a hivatalos levél típusai, 

önéletrajz, motivációs levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek szerepe a szöveg 

értelmezésében 

II. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, alakzatok  

A stílus fogalma és hírértéke 

12 

 

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, hivatalos, szónoki és 

irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, patetikus, népies, 

familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, nominális 

stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő szóképek /metafora, 

szinesztézia/, érintkezésen nyugvó szóképek /metonímia, 

szinekdoché/, összetett szóképek /összetett költői kép, 

allegória, szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, kihagyás) köznyelvi és 

irodalmi szövegekben 
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Mindennapi stilisztikánk: társadalmi elvárások és 

megnyilatkozásaink stílusa 
2 

IV. Ismeretelmélyítés 

Szövegalkotás, szövegértés, helyesírás 9 

 

A továbbhaladás feltétele: a tananyag 40%-ának elsajátítása. 

 

30.3. Magyar nyelv és irodalom - 9/AJTP évfolyam 

 

A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon tevékenység- és problémacentrikus folyamat. A 

feltárt hiányosságok ismeretében, akár egyénre szabottan, a magyar nyelv és irodalom tantárgy sajátosságait 

figyelembe vevő módszerekkel a felzárkózás biztosítása a feladat. Az előkészítő évfolyam célkitűzése az 

általános iskolában tanultak elmélyítése; a hiányok pótlása, az új élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe 

került tanulók beilleszkedésének elősegítése; a kommunikációs gátak, zavarok oldása, a kommunikációs 

képesség fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben; a szövegolvasás, szövegértés fejlesztése; 

tanulási technikák kialakítása. Az előkészítő évfolyamon az osztály szintjéhez igazítva elsősorban a készségek 

szintre hozására és a képességfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt. 

A nyelvi kifejezőkészség állandó fejlesztését szem előtt tartva nem csupán a hagyományos, "feldolgozó" 

jellegû munkaformákat részesítjük előnyben, hanem a tanulók önálló szövegalkotási képességének 

kondicionálását és az önkifejezés formáinak szélesítését is.  

Hozzá kell segítenünk a tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket a kellő szinten tudják alkalmazni, kreativitásuk 

fejlődjön.  

Az alapozó évfolyam anyanyelvi tanterve szorosan kapcsolódik az általános iskolai kerettantervekhez. Olyan 

művek válogatására és feldolgozására törekszünk, amelyek megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak, 

tudásszintjének. A tanterv sem magyar irodalomból, sem magyar nyelvtanból az általános iskolaihoz képest 

új anyagot nem tartalmaz. A felsorolt témakörök szerves egységet alkotnak, az osztály összetételétől függően 

szabadon variálhatók, a programot a konkrét csoport igényeihez kell igazítani.  

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

meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi ismeretek; irodalmi kultúra, 

irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) 

négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, hanem érzelmi 

nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési képességeinek, társadalmi 

beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az alapja.  

A tanterv kiemelt céljai és feladatai irodalomból: 

– Az általános iskolai irodalmi anyag ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása.  

– Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése. 

– A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, tolerancia, 

empátia kialakítása.  

– A művészi szövegek olvasása és önálló értelmezése iránti igény kialakítása. 

– A nyelvi-irodalmi kreativitás sokoldalú fejlesztése. 

– Az irodalmi képességek fejlesztése: az olvasottság, az előadói, a szövegalkotó és műértelmezői 

képesség fejlesztése. 

– Az irodalmi művek középpontba helyezésével segítjük a tanulók elemző készségét, erősítjük 

problémaérzékenységüket, pozitív irányba befolyásoljuk személyiségüket. 

– A helyi sajátosságok, jellegzetességek /irodalmi emlékhelyek, a környék kiemelkedő irodalmi 

személyiségei/ megismertetése. 
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A nyelvi program célja: 

– Az általános iskolában elsajátított leíró nyelvtani ismeretek ismétlése, rendszerezése, a  hiányok 

pótlása. 

– Az írás és a helyesírás készségeinek fejlesztése. 

– A kulturált szóbeli és írásbeli kifejezőképesség kialakítása a kommunikáció érdekében.  

– Az anyanyelvû írásbeliség normáit figyelembe véve helyes szövegalkotási készség erősítése; képzelet, 

önkifejezés, egyéni stílus bátorítása. 

– A kifejezés, a megértés, az értelmes beszéd készségének fejlesztése (pl. a szókincs ) 

A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 2-2 óra javasolt elosztása: 2 magyar nyelv, 2 irodalom. 

– A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli és szóbeli 

szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

30.3.1. Magyar nyelv 

72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Év eleji felmérés 2 

Nonverbális – verbális- digitális kommunikáció 9 

A hangok és a betűk 4 

Helyesírásunk alapelvei 4 

Szóelemek 2 

Szavak 3 

Mondatok 6 

Szövegalkotás, szövegelemzés 13 

Szövegfeldolgozó eljárások gyakorlása 10 

Szabad felhasználású órakeret 13 

Rendszerező ismétlés 2 

Összes óraszám: 72 

 

 

Tematikai egység Év eleji felmérés 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai nyelvi alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegértés, helyesírás, fogalmazási, szövegalkotási készség felmérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önismereti és szókincsfejlesztő játékok. 

Szituációs játékok. 

Beszélgetés a tanulókkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegértés, szövegalkotás, helyesírás. 

 

  

Tematikai egység Nonverbális-verbális-digitális  kommunikáció 
Órakeret  

9 óra 
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Előzetes tudás A kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs képesség, a normakövető magatartás erősítése – 

viselkedési és udvariassági szabályok különböző kommunikációs 

helyzetekben. 

Konfliktuskezelés technikáinak gyakoroltatása. 

A digitális írásbeliség fejlesztése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikációs modell, a metakommunikáció, az állati kommunikáció. 

Jelek és jelrendszerek – titkosírás alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs zavar. 

 

 

Tematikai egység A hangok és betűk 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
Hangtani és beszédtechnikai alapismeretek, tapasztalatok az általános 

iskolából. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszédtechnika és helyesírás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Beszédhangok, hangképzés. 

A magyar ábécé, betűrendbe sorolás. 

Régi/idegen betűk/ betűkapcsolatok. 

Magán- és mássalhangzótörvények. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hangrend, illeszkedés, hasonulás, 

összeolvadás, rövidülés. 

Tematikai egység Helyesírásunk alapelvei 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek, a magyar helyesírás 

alapelvei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírás fejlesztése, a szabályok tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kiejtés, szóelem-tükröztetés, hagyomány, egyszerűsítés. 

A magánhangzók és a mássalhangzók alkalmazkodása.  

Ly-j. 

Szótagolás, elválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírás, kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés 

elve. 

 

Tematikai egység Szóelemek 
Órakeret  

2 óra 
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Előzetes tudás A szóelemek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szóelemzés során a szövegértési képesség, a logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A toldalékok fajtái, írásmódjuk. 

A szóalaktanhoz kapcsolódó helyesírási szabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szó, szótő, toldalék, tő, képző, jel, rag. 

 

Tematikai egység Szavak 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás Az alapvető szófajok felismerése, a szavak jelentése, alaki viselkedése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértési képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése, 

szókincsbővítés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szókészlet, szókincs. 

Közmondások, állandósult szókapcsolatok. 

Szóalkotás: szóképzés, szóösszetétel. 

A szó hangalakja és jelentése. 

Alapvető szófajok. 

A szavakhoz kapcsolódó helyesírási szabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj, ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, határozószó, 

névelő, névutó, igekötő, kötőszó, indulatszó, egyjelentésű, többjelentésű, 

azonos alakú, hasonló alakú, rokon értelmű szó. 

 

 

Tematikai egység Mondatok 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek a mondatfajtákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértési képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése. Az igény 

kialakítása a helyes, szabatos fogalmazásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondat fogalma. 

Mondatfajták. 

Az egyszerű mondat részei. 

Az összetett mondatok fő típusai. 

Mondattani elemzések (ágrajz, tagmondatok közötti kapcsolatok). 

A mondathoz kapcsolódó helyesírási szabályok. 

Mondatfonetika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondat, mondatrész, alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző, alá- és 

mellérendelő összetett mondat. 
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Tematikai egység Szövegalkotás, szövegelemzés 
Órakeret  

13 óra 

Előzetes tudás Rövidebb fogalmazások írása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegalkotási és az olvasási készség fejlesztése. 

Internetes keresők használatával, egyéni könyvtári kutatómunkával az 

információkeresési és -felhasználási technikák megismertetése, 

gyakoroltatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Írásbeli kommunikációs műfajok; tömegkommunikációs műfajok.  

Szóbeli kommunikációs műfajok. 

Szövegszerkesztés: anyaggyűjtés, forrásfeldolgozás. 

A szövegtagolás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfaj, elbeszélés, leírás, jellemzés, ismertetés, hír, kommentár, reklám, 

apróhirdetés, tudósítás, riport, véleményközlés, hozzászólás, kiselőadás, 

érvelés, cáfolás. 

 

Tematikai egység Szövegfeldolgozó eljárások gyakorlása 
Órakeret  

12 óra 

Előzetes tudás Szövegértés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módszerek: aláhúzás, szövegkiemelés, kulcsszavak 

kigyűjtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Vázlatkészítés, lényegkiemelés, tömörítés, szövegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kulcsszó, tételmondat. 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás A tanévben tanultak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerezés, begyakorlás, alkalmazás.  

30.3.2. Magyar irodalom 

68 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Év eleji felmérés 2 

Könyvtárhasználat 10 

Irodalomolvasás és értelmezés 15 

Irodalomelméleti és poétikai ismeretek rendszerezése 20 

Színház és film 5 

Szabad felhasználású órakeret 13 
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Rendszerező ismétlés 3 

Összes óraszám: 68 

Az órakeret 20%-át a szaktanár választása alapján a csoport igényeihez igazított ismétlésre, gyakorlásra vagy a 

tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás megtekintése, előadó meghívása), 

kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet felhasználni. 

 

Tankönyv: Turcsányi Márta: Szövegértés, szövegalkotás, szövegelemzés 

      Középiskolai előkészítő 

Kiadó: Oktatási Hivatal 

 

Tematikai egység Év eleji felmérés 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önismeret fejlesztése, szókincsfejlesztés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az általános iskolában tanult irodalomelméleti és poétikai ismeretek felmérése.  

Beszélgetés a tanulókkal olvasási szokásaikról, egyéni olvasmányélményekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegértés, szövegalkotás, információ. 

  

Tematikai egység Könyvtárhasználat 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Tapasztalat könyvtárhasználatról és internethasználatról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozó eljárások megismertetése, felelevenítése. 

Tapasztalatszerzés a segédkönyvek, lexikonok, szak-és ismeretterjesztő 

irodalom használatában. 

Bibliográfiakészítés elsajátíttatása. 

Az elektronikus információhordozók kezelésében gyakorlat szerzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerkedés az iskolai könyvtárral. 

Tájékozódás a könyvtár dokumentum-anyagában, a dokumentumok fajtái (az egyes részek 

felhasználási módja, a katalógus, a források tanulmányozása, jegyzetelés egyszerű formában). 

A művekhez kapcsolódó könyvtári ismeretek feldolgozása (alkotói portré, életrajz, 

könyvismertetés, élménybeszámoló, ajánlás). 

A könyvtári segédeszközök (lexikon, adattár stb.), alkalmazásuk lehetősége, cédulázás, a kutatás 

gyakorlati elemei. 

A forrásfeldolgozás mint a könyvtári kutatás legfontosabb célja, illetve eredménye. 

Egyéni vagy csoportos tanulói produktumok a tanultak alkalmazásával. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Enciklopédia, egynyelvű, többnyelvű szótár, lexikon, elektronikus 

információhordozó. 
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Tematikai egység Irodalomolvasás és értelmezés 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás Szövegelemző eljárások alkalmazása különböző típusú szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértés fejlesztése: szövegolvasás, irányított szövegelemzés, 

szövegértelmezések. A kifejező hangos olvasás fejlesztése. 

Szövegmemorizálással az emlékezet fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különböző műfajú, hangvételű, tematikájú epikai és lírai művek elemző-értelmező 

tevékenységen alapuló feldolgozása a diákok egyéni és iskolai olvasmányaira építve. 

Válogatás a magyar líra kiemelkedő alkotásaiból (pl. Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez, 

Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vörösmarty Mihály: Szózat, Petőfi Sándor: Az alföld, Arany János 

legalább három lírai költeménye; szemelvények Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula, 

Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád művészetéből, építve a tanulócsoport előzetes ismereteire). 

Egy-két prózai alkotás a tanulócsoport előzetes ismereteinek függvényében 

(pl. Egy-két Arany-ballada, Arany János: Buda halála; Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, Sütő 

András: Gyermekkorom tükörcserepei, Szabó Magda: Abigél vagy Mondják meg Zsófikának)  

Az olvasott művek elhelyezése különböző kontextusban, például a magyar irodalom 

történetében, alkotói életpályában. 

Korok-költemények a nemzeti irodalom múltjából, tallózás a kortárs irodalomban. 

Egy-két alkotás a kortárs magyar irodalomból (pl. Grecsó Krisztián: Vera, Háy János: A 

bogyósgyümölcskertész fia, Tóth Krisztina versei, novellái; Lackfi János, Varró Dániel versei). 

Kitekintés a világirodalomba. 

Egy-két alkotás a világirodalomból (pl. William Golding: A Legyek Ura, Salinger: Rozsban a 

fogó). 

Néhány alapvető irodalmi téma, motívum, vándormotívum jelentése (pl. utazás, kert, sziget, a 

jó és a rossz harca, háború és béke, haza, hazafiasság). 

Idézetek, szállóigék, hivatkozások felismerése irodalmi és nem irodalmi szövegekben (pl. a 

mindennapi nyelvben és a tömegkommunikációban). 

Az irodalom és a társművészetek kapcsolata. 

Az értő olvasás. 

Bevezetés az önálló ismeretszerzés elemeibe, előszó, könyvismertetés, élménybeszámoló, 

ajánlás. 

A lakókörnyezet irodalmi emlékei, emlékhelyei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téma, motívum, vándormotívum, kompozíció, szerkezet, hatás, elbeszélői 

nézőpont, történetmondás, cselekmény, epizód, helyszín, leírás, párbeszéd, 

jellemzés, esszé. 

 

 

Tematikai egység Irodalomelméleti és poétikai ismeretek rendszerezése 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Általános iskolai ismeretek: műnemek, műfajok megkülönböztetése, 

népköltészet, műköltészet, verstani és stilisztikai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegalkotás fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Műnemek, irodalmi műfajok. 

A nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete. 

A műelemzés gyakorlati kérdései. 

A műalkotás értelmezési lehetőségei. 

Poétikai alapismeretek áttekintése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műnem, műfaj, epika, líra, dráma, dal, óda, himnusz, elégia, rapszódia, 

epigramma, episztola, novella, regény, elbeszélés, tragédia, komédia, 

genetikus és strukturális elemzés, időmértékes és hangsúlyos verselés, rím, 

ritmus, metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, hasonlat, ismétlés, 

halmozás, fokozás. 

 

 

Tematikai egység Színház és film 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás Egy dráma ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mérlegelő gondolkodás, a vitakultúra fejlesztése. Az igény felkeltése, 

erősítése az árnyalt, érvekkel alátámasztott véleményalkotás iránt. 

Együttműködési képesség, kreativitás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A színház jelrendszere. 

Egy dráma mint olvasmány és mint színházi élmény. 

Egy drámai mű olvasása, megtekintése (lehetőség szerint élő előadásban), értelmezése (pl. 

Shakespeare: Szentivánéji álom, Moliere: A fösvény)  

Kis színháztörténet.  

A mozgóképi kommunikáció. 

Egy film megtekintése, megbeszélése.  

A korosztályt érintő kérdéseket felvető, jelentős filmalkotás megtekintése és értelmezése (pl. 

Peter Weir: Holt költők társasága, J. L. Hancock: A szív bajnokai), vagy a 9. évfolyam 

tananyagához kapcsolható film megtekintése, értelmezése (pl. Zeffirelli: Napfivér, Holdnővér 

vagy Rómeó és Júlia) 

Tanult epikus mű dramatizálása. 

Képi illusztrációk keresése választott témákhoz. 

Filmrészletek elemzése. 

Saját „filmkísérletek”. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Média, színház, film. 

 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás A tanévben tanultak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegértés, szövegalkotás. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

előkészítő év 

végén 

A tanuló legyen képes jó tempóban szöveget olvasni, értően befogadni. 

Íráskészsége jól olvasható, rendezett legyen. 

Tudjon eligazodni az iskolai könyvtárban, alkalmas legyen az önálló 

ismeretszerzésre.  

Törekedjen irodalomelméleti és leíró nyelvtani ismereteinek egységbe 

szervezésére; aktívan vegyen részt az ismeretek közös felidézésében és a 

tisztázandó homályos pontok megtalálásában. 

Legyen képes korábbi ismereteit szintetizálni. 

Tudja a már tanult szakszókincset pontosan használni. 

Törekedjen a kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus használatára. 

Sajátítsa el a személyiségének megfelelő árnyalt önkifejezés technikáit a 

különböző kommunikációs szinteken. 

Legyen képes alkalmazni anyanyelvi és kommunikációs ismereteit a 

szövegolvasás és szövegértés, valamint a szóbeli és írásbeli megnyilatkozás 

minden területén. 

Az anyanyelv sajátosságainak ismeretében legyen képes kontrasztív 

szemléletre a tanult idegen nyelvek vonatkozásában. 

Tudja értékelni a nyelvben megjelenő új jelenségeket (pozitív 

nyelvművelés). 

Ismerje meg a jegyzet- és vázlatkészítés módszereit, az elektronikus 

információhordozókat. 

Képes legyen a mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb tanulmányokhoz 

kapcsolódó témák önálló feldolgozására. 

 

 

31. Matematika 

 

A középfokú képzés során a matematika tanulása-tanítása tekintetében az egyik legfontosabb feladat a tanuló 

önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. évfolyamtól kezdve a spirális 

felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során megszerzett készségekre, képességekre és 

ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában épül fel a matematika belső struktúrája (fogalmak 

definíciója, tételek, bizonyítások).  

Az 1–4. és 5–8. évfolyamos képzés nevelési-oktatási szakaszait jellemző tanuláshoz és tanításhoz képest a 9–

12. évfolyamokon fokozatosan hangsúlyosabbá válik a matematika deduktív jellege. Az új fogalmakat, 

algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, szemléltetéssel, felfedeztetéssel, tanulói 

tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell bevezetni. 

Jól megválasztott problémák tárgyalása során válik a tanulók számára is szükségessé az új fogalmak 

bevezetése és pontos definiálása. Tanári irányítással a tételek, általános összefüggések is felfedeztethetők a 

tanulókkal. Ezen folyamat során fejlődik a tanulók szintetizáló és modellalkotó képessége. A felfedezett 

tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is gyarapítja a matematikai eszköztárat. Néhány tétel 

bizonyítása azonban elengedhetetlen része a matematika tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül 

mutatható meg a matematika logikus és következetes felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az 

összefüggések, stratégiák felfedezése és az ismereteknek feladatok, problémák megoldása során történő 

tudatos alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, 

valamint a problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az 

eredményeképpen a tanuló meg tudja állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási körét, 

megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-tanításának egyik fő célja, 

hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, szintézisét és értékelését lehetővé tevő 
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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. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A matematika tanulása során elengedhetetlen a tananyag alapos és átfogó 

megértése. A szöveges feladatok megoldása fejleszti az értő olvasás és a releváns információk kiválasztásának 

készségét. Az általánosítás és az analógiák adekvát használata, több szempont egyidejű figyelembevétele, a 

rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított 

tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika 

és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi 

tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási 

módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

A kommunikációs kompetenciák: A matematika fejleszti a tanuló azon képességét, hogy világosan, röviden 

és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan alakul ki a tanuló érvelési és 

vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg megértésének készségét: a tanulónak meg 

kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy adott információ jelentőségét a probléma megoldása 

során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram 

és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és alkotásának készségrendszere. 

A digitális kompetenciák: A matematika tanulása során hangsúlyos szerepet kap a problémamegoldás és az 

algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális kompetenciáinak fejlesztését. A különböző 

matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika 

tanulása hozzájárul a tanuló digitális kultúrájának kialakításához. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A matematika tanulása során a tanuló gondolkodásának 

fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló előzetes tudása és 

tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra támaszkodva stratégiát 

dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több különböző úton is elképzelhető, illetve 
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találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki 

különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

A tanuló mérlegelő gondolkodásának fejlesztése többek között a feladatok megoldása során kapott 

eredmények elemzésén és értékelésén keresztül történik. A tanuló megtanul induktív úton példákat 

általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A matematika tanulása fejleszti a kitartás, a pontosság, a 

figyelem és a fegyelmezettség képességét. A matematika tanulásán keresztül erősödik a tanuló 

felelősségtudata, gazdagodik az önképe, fejlődik a kooperációs készsége. A tanuló matematikai ismereteit 

alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az életét befolyásoló döntései 

megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények mérlegelésében. A matematika tanulása 

elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

A tanuló a matematikai foglalkozások során megtanulja, hogyan oszthatja meg ötleteit másokkal, és hogyan 

segítheti társait a matematikai fogalmak megértése vagy azok alkalmazása során. Felelősséget vállal a közösen 

kitűzött feladatok elvégzéséért, s megtanulja tisztelni mások álláspontját, gondolkodásmódját. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A matematika olyan 

tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a gondolkodás logikai felépítésének 

eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

A tanuló konkrét vagy képi reprezentációval vagy szimbolikus modellekkel végzi a matematikai gondolatok 

vagy kapcsolatok feltárását, majd új kapcsolatokat alakít ki a matematikai fogalmak között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi adatok 

felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a különböző 

megoldási lehetőségek keresése fejleszti a gondolkodás rugalmasságát és az új ötletek megalkotásának 

képességét. A tanuló megfelelő játékokon keresztül képessé válik a különböző kockázatok felmérésére, a 

számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és megtapasztalja döntései következményét. A matematikai 

projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását 

(kreativitás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége). 

31.1. 9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamon a korábbi képzési szakaszok során megszerzett ismeretekre és kialakított készségekre, 

képességekre alapozva – a spirális tananyagfelépítést szem előtt tartva – az egyes témakörök új ismeretei 

matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek meg a tanulási-tanítási folyamat 

során. Egyre határozottabb a fogalmak pontos definiálásának, az állítások, tételek indoklásának, 

bizonyításának, valamint az általánosításnak az igénye. Erre a szakaszra fokozottan jellemző a korábbi és az 

új ismeretek egységes rendszerbe foglalása, az egyes témakörökön belüli rendszerezés.  

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló – a lehetőségekhez mérten 

– a tanár által irányított módon, feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, 

általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív munkaformák, a csoportmunkában 

megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai kommunikációt. A digitális eszközök, dinamikus 

szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést. 

A 9–10. évfolyamon megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, kiterjesztése és kiegészítése a 

korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban jelennek meg először a valós 

számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek; a 

függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek 

más területek tanítása során is, ezért a tananyag egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek 

időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése 

lehetővé teszi a hétköznapi vagy matematikai nyelven megfogalmazott problémák és a megoldás során 

alkalmazott matematikai modellek körének bővülését. 

A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 288 óra (heti 4-4 óra). 
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Heti és éves óraszámok 

 9. évf.  10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Kerettantervi óraszámok alapján heti 

/éves  
3 /108 3/108 3/108 3/87 

Helyi tantervi óraszámok alapján 

heti/éves 
4/144 4/144 3/108 3/87 

 

Tantárgyi struktúra, témakörök szétbontása 

Témakörök a 9-10. évfolyamon 

Kerettanterv  

javasolt 

óraszám (9-

10) 

Helyi 

tantervi 

óraszámok 

9. évf. 

Helyi 

tantervi 

óraszámok 

10. évf. 

Halmazok 10 10 0 

Matematikai logika 10 0 10 

Kombinatorika, gráfok 12 0 12 

Számhalmazok, műveletek 8 6 0 

Hatvány, gyök 14 10 12 

Betűs kifejezések alkalmazása  10 20 0 

Arányosság, százalékszámítás 12 8 0 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, 

egyenletrendszerek 

18 30 0 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 12 0 24 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 16 14 12 

Geometriai alapismeretek 8 4 0 

Háromszögek 16 10 16 

Négyszögek, sokszögek 10 6 5 

A kör és részei 10 5 15 

Transzformációk, szerkesztések 20 10 14 

Leíró statisztika 10 0 6 

Valószínűségszámítás 8 0 8 

Összes 204 133 134 

Ismétlés, érdekességek 12 11 10 

összesen:  216 144 144 

 

9. évfolyam 

 

Témakör Halmazok 
Óraszám 

10 

Előzetes tudás 
Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges halmazokon. 

Halmazábra. Részhalmaz. Számhalmazok, ponthalmazok. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A halmaz fogalmának mélyítése, alkalmazása problémamegoldásra, matematikai modellek 

alkotására. Különböző dolgok, tárgyak, elemek, fogalmak adott szempont szerinti 

csoportosítása, rendezése, összefüggések keresése. Definíciók, jelölések használata során 

az emlékezet fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

 

Halmazok megadása különböző módokon. 

Halmazműveletek 2-3 halmazra:  unióképzés, 

metszetképzés, különbségképzés, komplementer 

halmaz.  

Definíciók megfogalmazása, megértése.  

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára. 

Hétköznapi életből, más 

tantárgyakból vagy a 

matematika más 

témaköreiből vett 

feladatok megoldása.   

Konkrét dolgok 

csoportosítása adott, 

vagy a tanulók által 

javasolt szempontok 

szerint. Szituációs játék, 

barkochba játék egy-

egy halmaz, vagy egy-

egy elem kitalálására. 

Informatika: adatbázis-

kezelés, 

adatállományok, adatok 

szűrése különböző 

szempontok szerint. 

 

Biológia-egészségtan: 

rendszertan. 

Halmazok számossága. 

Véges és végtelen halmazok, megszámlálható, nem 

megszámlálható halmazok. 

Logikai szita módszere 2-3 halmaz elemszámának 

meghatározásához.  

n elemű halmaz részhalmazainak a száma. 

A „végtelen szálloda” 

mint modell. 

Mindennapi életből vett 

feladatok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mondatok, 

szavak, hangok 

rendszerezése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
alaphalmaz, részhalmaz, üreshalmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram, 

halmazműveletek, halmazok elemszáma, logikai szita. 

Továbbhaladás feltétele 

- halmazokat különböző módon megad 

- halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi 

- alkalmazza a logikai szita elvét 

- véges halmazok elemszámát meghatározza 

 

 

Témakör Számhalmazok, műveletek 
Óraszám 

6 

Előzetes tudás 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek elvégzése a 

racionális számok halmazán fejben, írásban. Műveletek előjeles számokkal. Műveletek 

sorrendje, zárójelek használata. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének 

fejlesztése. Az absztrakciós készség fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Számhalmazok felépülése. 

Racionális számok tizedes tört alakja. Véges, végtelen 

szakaszos, végtelen nem szakaszos tizedes törtek. Átírás. 

Irracionális számok. A valós számkör. 

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, 

asszociativitás, disztributivitás, zárójelek helyes 

használata. 

A valós számok és a számegyenes kapcsolata.  

Számológép helyes 

használatának 

elsajátítása, pl. 

műveleti sorrend, 

zárójelek, előjelek.  

Egyszerű szöveges 

összefüggések leírása 

matematikai jelekkel, 

hallás és olvasás 

alapján. 

Tanulói kiselőadás 

helyiértékes számírás 

kialakulásáról, a 

számjegyek 

kialakulásáról.  

 

 

Természettudományok: 

mértékegységek, 

nagyságrendek. 

Számok abszolútértéke, ellentettje, reciprok. 

Adott jegyre kerekítés, észszerű kerekítés. 

Becslés, 

nagyságrendek 

ellenőrzése. 

Tanteremben végzett 

mérések esetén 

megfelelő kerekítés. 

 

Intervallumok: zárt, nyílt, félig zárt, félig nyílt. A fogalom 

szemléletes kialakítása, majd definiálása. 

Matematika más 

témaköreiből vett 

feladatok megoldása. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

Racionális szám, irracionális szám, valós szám, normálalak, kommutativitás, 

asszociativitás, disztributivitás, abszolútérték, ellentett, reciprok, nyílt 

intervallum, zárt intervallum  

Továbbhaladás feltétele 

- műveleti azonosságok helyes használata 

- racionális számokat tizedestörtbe és rendes törtbe is felír 

- ismeri az intervallumokat, abszolútérték, ellentett és reciprok fogalmát 

- a számolással kapott eredményt nagyságrendileg megbecsüli,  

- megfelelően kerekít 

 

 

Témakör Hatvány, gyök 
Óraszám 

10 

Előzetes tudás Hatványozás pozitív egész kitevőre. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének 

fejlesztése. Az absztrakciós készség fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 

Normálalak a számológépen. 

A 

természettudományokban 

és a társadalomban 

előforduló nagy és kis 

mennyiségekkel történő 

számolás. 

Fizika; kémia; 

biológia- 

 a tér, az idő, az 

anyagmennyiség nagy 

és kis méreteinek 

megadása 

normálalakkal. 

Hatványozás  

Pozitív egész, 0, és negatív egész kitevőre. 

Hatványozás azonosságainak megfigyelése, 

felfedezése. 

hatványazonosságok bizonyítása konkrét alapszám és 

tetszőleges pozitív egész kitevőre. 

Csoportmunka: papírlap 

hajtogatási feladat 

2,3,5 hatványainak 

felismerése 

Természettudományok: 

mértékegységek 

törtrészei és 

többszörösei. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak normálalak, hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza az egész kitevős hatvány fogalmát és a 

hatványozás azonosságait 

- ismeri és alkalmazza a normál alakot 

 

 

Témakör 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás 

során  

 

Óraszám 

20 

Előzetes tudás Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, helyettesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok megtalálása, 

elvégzése. Direkt bizonyítási módszer alkalmazása. Ismeretek tudatos memorizálása, az 

emlékezet fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések. 

Egész kifejezések, polinomok, törtkifejezések. A 

kifejezés értelmezési tartománya. 

Helyettesítési érték. 

Műveleti tulajdonságok (kommutativitás, 

asszociativitás, disztributivitás) vizsgálata. 

  

Fizika; kémia: 

mennyiségek 

kiszámítása képlet 

alapján, képletek 

átrendezése. 

Műveletek többtagú egész algebrai kifejezésekkel. 

Többtagú kifejezés szorzása többtagú 

kifejezésekkel – zárójelfelbontás, előjelszabályok. 

Többtagú kifejezés szorzattá alakítása 

kiemeléssel, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

„Gondolj egy szára és 

én kitalálom” játék, 

matematika 

bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Nevezetes azonosságok: 

; ; további nevezetes 

azonosságok 

Ismeretek (képletek) tudatos memorizálása. 

 

Egyszerű másodfokú polinom teljes négyzetté 

alakítása. 

Algebrai kifejezésekkel 

végzett műveletek 

geometriai 

modellezése. 

Nevezetes azonosságok 

geometriai 

megjelenítése. 

Számolási „trükkök” 

fejben, azonosságok 

segítségével. 

 

Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös fogalma 

  

Azonos átalakítások. 

 Polinomok összeadása, kivonása, szorzása, 

hatványozása. Kiemelés, szorzattá alakítás. 

Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb 

közös többszöröse. 

 Algebrai törtek összeadása, kivonása, szorzása, 

osztása. Egyszerűsítés. Bővítés. 

A tanult azonosságok, tulajdonságok 

felhasználása algebrai átalakítások, 

egyszerűsítések során.  

  

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése, 

egyenletek rendezése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
összeg, tag, tényező, egynemű kifejezés, együttható, polinom, teljes négyzet, 

algebrai tört, azonosság 

Továbbhaladás feltétele 

- műveleteket végez algebrai kifejezésekkel,  

- ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat,  

- átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes 

azonosságok alkalmazásával 

 

 

Témakör Arányosság, százalékszámítás 
Óraszám 

8 

Előzetes tudás mértékegységek átváltása, egyenes arányosság, fordított arányosság 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Az egyenes és a fordított arányosság definiálása és grafikus ábrázolása. Arányossági 

feladatok megoldása. Legyen stabil a százalék fogalma. Százalékszámítással kapcsolatos 

feladatok megoldása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Egyenes és fordított arányosság fogalma.  

Alkalmazása gyakorlati problémák megoldása során. 

Grafikon felismerése, készítése 

Mindennapi életből vett mennyiségpárok. 

Gyűjtőmunka (egyéni, 

csoportos): 

szakácskönyvek, 

gépjármű-katalógusok 

stb. tanulmányozása, 

arányosságok keresése. 

Fizika: egyenes és 

fordított arányos 

mennyiségek.  

pl. Út-idő grafikon , 

nyomás-térfogat 

grafikon 

2)ba(     baba 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Százalékszámítási feladatok 

Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó egyszerű feladatok  

 

Háztartási számlák 

elemzése az azokban 

megjelenő egységárak 

és fizetendő összegek 

figyelembevétele. 

Törtrészek  és százalék 

közötti kapcsolat, 

egyszerű százalékok 

fejben gyakoroltatása.  

Fizika, kémia, földrajz, 

informatika: 

százalékszámítási 

feladatok, százalékos 

adatok értelmezése. 

Keveréses feladatok. 

Állampolgári 

ismeretek: THM, 

EBKM  fogalma. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
egyenes arányosság, fordított arányosság, százalék alap, százalékláb, 

százalékérték 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri a százalék alap, -érték, -láb, -pont fogalmát 

- ismeri és alkalmazza az egyenes és fordított arányosságot 

 

 

Témakör Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 
Óraszám 

30 

Előzetes tudás 
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz 

vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok – matematikai modell alkotása. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A korábban tanult feladattípusok megoldási módszereinek elmélyítése. Gyakorlati 

problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott 

eredmény összevetése a valósággal; az ellenőrzés fontosságának belátása. A problémához 

illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalma.  

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása, algebrai 

azonosságok alkalmazása. 

Adott egyenlethez 

szöveges feladat 

alkotása és 

„feladatküldés” 

csoportban.  

 

Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek. Értelmezési 

tartomány. Ekvivalens átalakítások. Az ellenőrzés 

szerepe, szükségessége. Törtek előjelének vizsgálata. 

  

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, 

egyenlőtlenségek. 

Digitális technikák 

használata az 

egyenletmegoldás 

során 

 

Elsőfokú egyenletrendszerek:  

Grafikus megoldás, behelyettesítő módszer, egyenlő 

együtthatók módszere.  

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának 

vizsgálata 

Hiányos, túlhatározott, 

illetve ellentmondó 

adatokat tartalmazó 

problémák vizsgálata. 

 

Informatika: 

számítógépes program 

használata. 

Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel és grafikusan.  

 

Nyílt végű problémák 

megoldása 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, 

egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok 

megoldása 

Út-idő-sebesség, közös 

munkavégzés, 

keveréses feladatok, 

pénzügyi és gazdasági 

tematikájú feladatok 

Fizika: kinematika, 

dinamika. 

 

Kémia: oldatok 

összetétele 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Alaphalmaz, megoldáshalmaz, ellentmondás, azonosság, értelmezési 

tartomány, mérlegelv, ekvivalens átalakítás, hamis gyök.  

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket: 

mérlegelv, grafikus megoldás, szorzattá alakítás 

- tud megoldani elsőfokú egyenletet, egyenlőtlenséget, elsőfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszert 

 

 

Témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 
Óraszám 

14 

Előzetes tudás 

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok ábrázolása 

koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordított arányosság függvénye, abszolút 

érték-függvény,. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Függvény-transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, 

folyamatok megjelenítése matematikai formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon 

alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, 

tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés. 

 

Összetett, valódi 

helyzetekkel, 

kapcsolatos grafikonok 

elemzése 

csoportmunkában 

Földrajz, pénzügyi 

ismeretek:  

demográfiai,  pénzügyi 

grafikonok 

Függvény fogalma.  

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése. 

Függvények ábrázolása táblázat alapján. 

Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek 

jellemzésére, gyakorlati problémák megoldására. 

A grafikon alapján a függvény értelmezési 

tartományának, értékkészletének, minimumának, 

maximumának és zérushelyének megállapítása, a 

növekedés és fogyás leolvasása 

 

Számítógép bevonása a 

függvények 

ábrázolásába, 

vizsgálatába. 

 

 

 

Informatika: 

függvényábrázolás, 

grafikonkészítés. 

Elsőfokú függvények, lineáris függvények. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Lineáris függvények hozzárendelési utasításának 

leolvasása  

Hétköznapi 

tevékenységekhez 

kapcsolódó grafikonok 

ábrázolása és elemzése 

(pl. út-idő az iskolába 

való eljutáshoz) 

Fizika; kémia: 

egyenesen arányos 

mennyiségek. 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   127 / 489 Pedagógiai Programja 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Abszolút érték-függvény 

Másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény  

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. (elemi 

függvények) grafikonja, tulajdonságai 

Hozzárendelési utasítás leolvasása grafikonról.  

 Fizika; kémia: 

fordítottan arányos 

mennyiségek. 

Függvény-transzformációk. 

- A tanult függvények többlépéses transzformációi 

az alábbiak összetételével: ; ; 

; . 

Helyettesítési érték számolása,   f(x)=c alapján x 

meghatározása 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési 

tartomány, képhalmaz, értékkészlet, helyettesítési érték, szélsőérték, zérushely, 

növekedés, fogyás 

Továbbhaladás feltételei 

- képlettel adott függvény hagyományosan és digitálisan ábrázol 

- megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket 

- adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, azokat táblázatba 

rendezi 

- grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat 

 

 

Témakör Geometriai alapismeretek  
Óraszám 

4 

Előzetes tudás 
Térelemek, illeszkedés. 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, hajlásszöge.  Alapszerkesztések. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. Síkbeli és térbeli analógiák felfedezése. A 

valóság tárgyainak jellemzése a geometriai fogalmak segítségével, absztrakciós képesség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

 

Pont, egyenes, sík kölcsönös helyzete 

Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolsága, 

hajlásszöge. 

Osztályteremben 

„egyenesek” kölcsönös 

helyzetének megadása, 

ezen távolságok 

megmérése. 

Méretarányt tartalmazó 

térkép alapján valódi 

távolságok 

meghatározása, 

becslése 

 

Földrajz: térképészet, 

arányos távolságok 

meghatározása 

Képzőművészet, 

kertészet, szabás- 

varrás. 

Szögfajták, szögek szerkesztése, szögmásolás. 

Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és 

alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, kiegészítő 

szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

  

  cxf   cxf 

 xfc   xf
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Nevezetes ponthalmazok. 

Szakaszfelező merőleges és szögfelező mint 

ponthalmazok tulajdonságainak ismerete.  

Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának 

előkészítése, használata. 

Alapszerkesztések 

végrehajtása 

hagyományos vagy 

digitális eszközzel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, 

szögfelező, szakaszfelező merőleges, pótszögek, mellékszögek, kiegészítő 

szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

Továbbhaladás feltételei 

- ismeri a térelemek kölcsönös helyzetét és alkalmazza feladatokban 

- ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait 

- alapszerkesztéseket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel 

 

 

Témakör Háromszögek 
Óraszám 

10 

Előzetes tudás 

Háromszögek tulajdonságai, speciális háromszögek elnevezései és tulajdonságai. 

Mértékegységek helyes átváltása. Háromszögek szerkesztése alapadatokból. Háromszög 

köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel ismerete. Háromszög területe.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Bizonyítási igény kialakítása. Valós 

probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. Számológép, számítógép használata 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

A háromszög oldalai, szögei és oldalai valamint szögei 

közötti összefüggések. Háromszög-egyenlőtlenség.  

A háromszögek szögeiről, oldalairól tanult tételek 

bizonyítása, alkalmazása számítási, szerkesztési 

és bizonyítási feladatokban 

Speciális háromszögek tulajdonságai, szabályos, egyenlő 

szárú, derékszögű. 

 

Konkrét alakzatok 

átdarabolása más 

alakzatokká.  

 

 

A háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire 

vonatkozó fogalmak , tételek ismerete és alkalmazása:  

A háromszög oldalfelező merőlegesei, a háromszög 

köré írt köre. 

A háromszög magasságvonalai, magasságpontja. 

A háromszög szögfelező egyenesei, a háromszög 

beírt köre, hozzáírt körei. 

A háromszög súlyvonalai, súlypontja. 

A háromszög középvonalai 

Oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők 

metszéspontjára vonatkozó tétel bizonyítása.   

 

A háromszög nevezetes 

vonalaira, pontjaira és 

köreire vonatkozó 

tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy 

dinamikus geometriai 

szoftver 

alkalmazásával, páros 

vagy 

csoportmunkában.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és 

alkalmazása.  

Számítási feladatok síkban és térben. 

Derékszögű háromszög 

oldalaira szerkesztett 

négyzetek átdarabolása 

Pitagorasz –tételnek 

megfelelően.  

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 

szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, 

oldalfelező merőleges, szögfelező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, 

körülírt és beírt kör 

Továbbhaladás feltétele 
-ismeri és alkalmazza a háromszögre vonatkozó ismereteket, 

- ismeri és alkalmazza a Pitagorasz –tételt  és megfordítását 

 

 

Témakör Négyszögek, sokszögek 
Óraszám 

6 

Előzetes tudás 
Speciális négyszögek fogalmának , sokszög fogalmának ismerete. Négyszögek külső és 

belső szögeinek összegére vonatkozó tételek ismerete. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Ismerje és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket tudja kiszámítani; 

Ismeje és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; tudja kiszámítani a konvex sokszög 

belső és külső szögeinek összegét. Átdarabolással tudja kiszámítani a sokszögek területét. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Négyszögek 

Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, 

paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, 

négyzet) tulajdonságai. 

Belső és külső szögekre vonatkozó tételek 

  

Sokszögek. 

Szabályos sokszög fogalma. 

Átlók száma konvex sokszögeknél átlók száma, 

külső és belső szögösszegre vonatkozó tételek, 

azok bizonyítása és alkalmazása. 

Belső és külső 

szögösszegre 

vonatkozó tételek 

felfedeztetése, 

illusztrálása 

átdarabolással, 

hajtogatással vagy 

dinamikus geometriai 

szoftver segítségével 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex 

sokszög, szabályos sokszög 

Továbbhaladás feltételei 
ismeri és alkalmazza a négyszögekre és sokszögekre vonatkozó ismereteket  

ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait,  

 

 

Témakör A kör és részei 
Óraszám 

5 

Előzetes tudás Kör definíciója, kerülete, területe 
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A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Ismerje a körérintő fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

Ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

Bizonyítási igény kialakítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Thalész tétele és a tétel megfordításának ismerete és 

alkalmazása. 

A Thalész-tétel bizonyítása 

Thalész-tétel 

felfedeztetése 

szerkesztéssel, 

szögméréssel vagy 

dinamikus geometriai 

szoftver 

alkalmazásával.  

Állítás, és 

megfordításának 

gyakorlása 

Fizika: látószög 

fogalma 

Kör érintője és az érintési pontba húzott sugár 

merőlegessége. 

A külső pontból húzott érintőszakaszok tétele. 

Szerkesztési és bizonyítási feladatok. Körérintő 

szerkesztése. 

 Fizika: a körmozgást 

végző test sebessége 

Kulcsfogalmak/Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, látószög 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza Thalész –tételét és megfordítását 

- ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott 

sugárral, az érintőszakaszok egyenlőségét 

 

 

Témakör Transzformációk, szerkesztések 
Óraszám 

10 

Előzetes tudás 
Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, párhuzamos eltolás, forgatás. Szimmetrikus 

alakzatok. 

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A transzformációk során megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása 

Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a környezetünkben található 

tárgyakban 

Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Ajánlott 

tevékenységek 
Kapcsolódási pontok 

Geometriai transzformáció fogalma. 

Egybevágósági transzformációk végrehajtása 

szerkesztéssel vagy digitális eszközzel.  

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont 

körüli elforgatás, eltolás. 

Vektorok fogalma, párhuzamos eltolás. 

Egybevágósági transzformációk tulajdonságai: 

Egybevágósági transzformációk egymás utáni 

végrehajtása. 

Egyszerű szerkesztési feladatokmegoldása hagyományos 

vagy digitális eszközzel, diszkusszió. 

Gyakorlati példák 

keresése geometriai 

hozzárendelésre, pl. 

fényképezés, 

filmvetítés. 

 

Tengelyes vagy 

középpontos 

szimmetriára alapozó 

stratégiai játékok páros 

munkában. 

Fizika: 

vektormennyiségek, 

vektorműveletek 

 

Fizika: 

elmozdulásvektor, 

forgások. Földrajz: 

bolygók tengely körüli 

forgása, keringés a Nap 

körül. 

Az egybevágóság fogalma.  

A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

Alakzatok egybevágósága. 

Sík parkettázása 

egybevágó 

háromszögekkel, 

négyszögekkel 

papírsablonok vagy 

dinamikus geometriai 

szoftver segítségével. 

 

Szimmetrikus alakzatok. 

Egybevágó alakzatok, szimmetriák felismerése 

A szimmetrián alapuló tulajdonságok felismerése: 

szögek, szakaszok egyenlősége. 

Escher és Vasarely 

néhány interneten is 

elérhető alkotásának 

elemzése a szimmetriák 

szempontjából. 

Vizuális kultúra: 

kifejezés, 

képzőművészet, 

művészettörténeti 

stíluskorszakok 

Biológia-egészségtan: 

az emberi test síkjai, 

szimmetriája. 

Építészeti alkotások 

Szerkesztési, számítási és bizonyítási feladatok. 

Az egybevágóság, a szimmetria felismerése, 

hatékony alkalmazása feladatokban, tételek 

bizonyításában. 

Egyszerű szerkesztési 

feladatok megoldása 

hagyományos vagy 

digitális eszközzel, 

diszkusszió. 

 

A paralelogramma, a háromszög és a trapéz középvonala. 

A középpontos tükrözés alkalmazása. 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos 

eltolás, egybevágóság, forgásszög, vektor, vektorok összege 

Továbbhaladás feltételei 

- ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket 

- ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és 

tulajdonságaikat; alakzatok egybevágóságát 

- megszerkeszti egy alakzat tengelyes, illetve középpontos tükörképét, 

pont körüli elforgatottját, párhuzamos eltoltját hagyományosan és 

digitális eszközzel 

 

Ismétlés, érdekességek 11 óra 

 

31.2. Matematika tantárgy matematika tagozat 

A változat 
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Heti óraszám a két év alatt: 6 + 6  

31.2.1. 9–10. évfolyam 

 

A matematika tantervnek ez a fejezete gimnáziumunk azon tanulóinak szól, akik matematikából emelt szintű 

képzést választottak. Ezért a tananyag összeállításánál feltételezhetjük, hogy az átlagosnál jobb képességű, 

érdeklődőbb tanulóknak szól. A normál osztályokéhoz képest kiegészítő elemek kerülnek a tananyagba. 

Egyrészt olyanok, amelyek a motivációt növelhetik (pl. matematikatörténeti vonatkozások, játékok).  

Másrészt olyan tananyagelemeket is szerepeltetünk ezeken az évfolyamokon, amelyek 

magabiztosabbá teszik a tanulók ismereteit, kitekintést nyújtanak egy-egy témakör szélesebb körű 

alkalmazásaira, segíthetik a versenyeken való eredményesebb szereplésüket. Ezeket az ismereteket az osztály 

vagy csoport szintjének megfelelő mélységben tárgyaljuk. Ezeknél a kerettanterv általában szemléletes, 

bizonyítás nélküli tárgyalást javasol. Az erősebb csoportokban tárgyalhatjuk ezeket részletesebben, több 

feladattal. 

A középiskola első két évfolyamán sok, korábban már szereplő ismeret, összefüggés, fogalom újra 

előkerül úgy, hogy a fogalmak definiálásán, az ismeretek igazolásán, rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán 

és alkalmazási lehetőségeik megismerésén lesz a hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell ismerkedniük a 

tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. (Mindenki által elfogadott alapelvek/axiómák, már 

bizonyított állítások, új sejtések, állítások megfogalmazása és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva 

maradt kérdések felsorolása, a következmények elemzése.)  

A fenti célok az általános iskolai matematikatanítás céljaihoz képest jelentős többletet jelentenek. 

Fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal tegyük könnyebbé az átmenetet. Hasznosak lehetnek 

ebből a szempontból a matematikai alapú játékok is. A gyerekek szívesen játszanak maradékos osztáson, 

oszthatósági szabályokon alapuló számjátékokat és szimmetriákon alapuló geometriai, rajzos játékokat. 

Nyerni akarnak, ezért természetes módon elemezni kezdik a szabályokat, lehetőségeket. Olyan 

következtetésekre jutnak, olyan elemzéseket végeznek, amilyeneket hagyományos feladatokkal nem tudnánk 

elérni. A geometria egyes területeinek (szimmetriák, aranymetszés) a művészetekben való alkalmazásait 

bemutatva világossá tehetjük a tanulók előtt, hogy a matematika a kultúra elválaszthatatlan része. A témakör 

egyes elemeihez kapcsolódva mutassuk be néhány matematikus életútját. Az ezekre a témákra fordított idő 

bőven megtérül az ennek következtében növekvő érdeklődés, javuló motiváció miatt. 

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a mindennapi 

életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú feladatokkal, számos geometriai és 

algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális megoldásokat keresni. 

A középiskolás kor már alkalmassá teszi a tanulókat az önálló ismeretszerzésre. Itt már követelmény, 

hogy egyes adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a kutatómunka 

hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztéséhez, ugyanezt szolgálhatja a geometriai és egyéb 

matematikai programok használata is. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezekben az 

óraszámokban benne van a számonkérésekre felhasznált órák, valamint a nehezebb feladatokra, versenyekre 

készülésre használt óraszámok is. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

Halmazok, ponthalmazok 

Órakeret 

48 óra 

Előzetes tudás 
Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges 

halmazokon. Halmazábra. Számhalmazok, ponthalmazok.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmaz fogalmának ismerete, alkalmazása problémamegoldásra, matematikai 

modellek alkotására. Több szempont alkalmazása – megosztott figyelem 

fejlesztése. Definíciók, jelölések használata – az emlékezet fejlesztése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazok. 

Számhalmazok, intervallumok, ponthalmazok 

Halmazokkal kapcsolatos ismeretek: üres halmaz, részhalmaz, halmazok 

egyenlősége. 

Halmazműveletek: unióképzés, metszetképzés, különbségképzés, szimmetrikus 

differencia, komplementerhalmaz. 

Descartes-féle szorzat. 

A fogalmak ismétlése, alkalmazása több halmazra. Pontos definíciók, 

jelölések használata. 

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára. 

A halmazműveletek tulajdonságai. 

Összevetés a logikai műveletek tulajdonságaival. 

Halmazok számossága. 

n elemű halmaz részhalmazainak a száma. 

Véges és végtelen halmazok. 

Matematikatörténet: Georg Cantor. 

Informatika: 

könyvtárszerkezet a 

számítógépen; adatbázis-

kezelés, adatállományok, 

adatok szűrése különböző 

szempontok szerint. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mondatok, 

szavak, hangok 

rendszerezése. 

 

Biológia-egészségtan: 

rendszertan. 

Logika. 

Logikai műveletek: negáció, konjukció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia. 

„Minden”, „van olyan” 

Rendszerező ismétlés feladatokon keresztül. 

A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat összevetése. 

Logikai és halmazelméleti műveletek kapcsolata. 

Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 

Tétel kimondása, bizonyítása. 

Állítás és megfordítása. 

Direkt, indirekt bizonyítás. 

Szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétel. 

Állítások megsejtése, bizonyítás vagy cáfolat megadása. 

Matematikatörténet: Pólya György, George Boole. 

 

Skatulyaelv. 

Logikai szita. 

 

Kombinatorika. 

Permutáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Variáció – ismétlés nélkül és ismétléssel. 

Kombináció – ismétlés nélkül. 

Vegyes kombinatorikai feladatokon keresztül ismétlés, a 

feladatmegoldási rutin mélyítése. 

Jelek használata: n! , 








k

n
. 

Binomiális együtthatók, egyszerű tulajdonságaik. 

Pascal-háromszög. 

Matematikatörténet: Blaise Pascal, Erdős Pál. 

Néhány kombinatorikus geometriai feladat. 

n pont maximum hány egyenest határoz meg? 
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n egyenesnek maximum hány metszéspontja lehet?  

n egyenes maximum hány részre osztja a síkot? 

Gráfok. 

Néhány probléma ábrázolása gráfokkal. 

Gráfelméleti alapfogalmak: csúcs, él, fokszám, egyszerű gráf, 

összefüggő gráf, komplementer gráf, fagráf, kör, teljes gráf). 

Gráfokra, éleikre, csúcsok fokszámaira vonatkozó egyszerű tételek. 

Euler-vonal, Hamilton-kör. 

Gráfok alkalmazása leszámolásos feladatokban – rendszerező ismétlés. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Véges és végtelen halmaz, unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. 

Permutáció, variáció, kombináció.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.1. Valós számok 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek 

elvégzése a racionális számok halmazán fejben, írásban, számológéppel. Műveletek 

sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Számkörbővítés elveinek megértése, a valós számok halmazának ismerete. 

Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Indirekt bizonyítási módszer 

alkalmazása. Absztrakciós készség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Számhalmazok:  

-- természetes számok, 

-- egész számok, 

-- racionális számok, 

-- irracionális számok, 

-- valós számok. 

Mely műveletek nem vezetnek ki az egyes számhalmazokból? 

A racionális számok halmazán végzett műveletek biztonságos elvégzése – 

ismétlés, gyakorlás. 

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás. 

Számok tizedes tört alakja. 

Véges, végtelen szakaszos, végtelen nem szakaszos tizedes törtek. 

Hatványozás, hatványazonosságok 

Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 

Normálalak a számológépen. 

A valós számok és a számegyenes kapcsolata. 

A racionális számok halmaza nem elegendő a számegyenes pontjainak 

jelölésére. 

Fizika, kémia, biológia-

egészségtan: a tér, az idő, 

az anyagmennyiség nagy 

és kis méreteinek 

megadása normálalakkal. 

Négyzetgyök. 

A négyzetgyökvonás azonosságai. 

n  irracionális, ha n nem négyzetszám. Indirekt bizonyítás. 
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Bevitel a gyökjel alá. Kivitel a gyökjel alól. 

Nevező gyöktelenítése. 

Az n-edik gyök fogalma. 

A gyökvonás azonosságai. 

Páros és páratlan gyökkitevő. 

Bevitel a gyökjel alá. Kivitel a gyökjel alól. 

A szerkeszthetőség néhány kérdése. 

A tört kitevőjű hatvány. Permanencia-elv. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám, normálalak, négyzetgyök, n-edik gyök. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.2. Algebrai kifejezések használata 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás 
Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, 2)( ba  , 22 ba  , helyettesítési érték, 

zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok 

megtalálása, elvégzése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések. 

Egész kifejezések, polinomok, törtkifejezések. 

Racionális és nem racionális kifejezések. 

Fizika; kémia: 

mennyiségek kiszámítása 

képlet alapján, képletek 

átrendezése. 

Nevezetes azonosságok: 

2)( ba  ,    baba  ; 3)( ba  , 2)( cba  , 22 ba  , 33 ba  , 33 ba  . 

Utalás (a + b)n kiszámolásra Pascal-háromszög segítségével. 

Geometria: azonosságok „rajzos” igazolása. 

 

Azonos átalakítások. 

Polinomok összeadása, kivonása. 

Polinomok szorzása, hatványozása. 

Szorzattá alakítás különböző módszerei. 

Polinom osztása polinommal. 

Algebrai törtekkel végzett műveletek. 

Algebrai törtek egyszerűsítése, összeadása, kivonása, szorzása, osztása. 

Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb közös többszöröse. 

Matematikatörténet: algebra – Al-Hvarizmi. 

 

Számtani, mértani, négyzetes és harmonikus közép, a köztük lévő 

egyenlőtlenség. 

Algebrai bizonyítás két változóra.  

Szélsőérték-feladatok közepek segítségével. 

Kapcsolat: másodfokú függvények vizsgálata. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Algebrai kifejezés, polinom, algebrai tört, azonosság. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.3. Oszthatóság 

Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábbi években szerzett ismeretek elmélyítése, bővítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Osztó, többszörös, oszthatóság, oszthatósági szabályok. 

Az oszthatósági szabályok rendszerezése. 

Analógiák nem tízes alapú számrendszerek oszthatósági szabályaiban. 

NIM játék. 

Példák egyéb számokkal (pl. 7-tel) való oszthatóságra tízes 

számrendszerben. 

Algebrai azonosságok alkalmazása oszthatósági feladatokban. 

Teljes indukció alkalmazása oszthatósági feladatokban. 

 

  

Prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás. 

A számelmélet alaptétele. 

Végtelen sok prímszám van. 

Néhány további tétel és sejtés a prímszámok elhelyezkedéséről. 

Osztók számának, összegének, szorzatának meghatározása a 

prímtényezős felbontásból. 

Kis Fermat-tétel. 

Néhány speciális prím: pl. Mersenne-prímek, Fermat-prímek, faktoriális 

prímek, Sophie Germain-prímek. 

Matematikatörténet: Euklidesz, Eratosztenész, Euler, Fermat. 

Informatika: nagy prímek 

szerepe a titkosításban. 

Számrendszerek  

Diofantoszi egyenletek. 

Lineáris diophantoszi egyenlet. 

Az ax + by + cxy = d típusú diofantoszi egyenlet. 

Szöveges feladatok megoldása diofantoszi egyenlettel.   

Matematikatörténet: Diophantosz. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Osztó, többszörös, prím, prímtényezős felbontás, a számelmélet alaptétele, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Számelmélet, algebra 

2.4. Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer 

Órakeret 

80 óra 

Előzetes tudás 

Egyismeretlenes, elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz 

vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. Szöveges feladatok – matematikai modell 

alkotása. 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   137 / 489 Pedagógiai Programja 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell hatókörének 

vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; az ellenőrzés fontossága. A 

problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának 

megfelelően. Számológép használata. Az önellenőrzés képességének fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elsőfokú egyenletek.  

Alaphalmaz, megoldáshalmaz, igazsághalmaz. 

Ekvivalens átalakítások. 

Elsőfokú paraméteres egyenletek. 

Egyenletek grafikus megoldása, mérlegelv 

Digitális technikák használata az egyenletmegoldás során 

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése, egyenletek 

rendezése. 

Elsőfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 

A korábban tanult feladattípusok megoldási módszereinek elmélyítése. 

További módszerek szöveges feladatok megoldására. 

Példák egyenlet nélküli megoldási módszerekre. 

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének 

elkészítése, egyenlet felírása; a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat 

megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Fizika: kinematika, 

dinamika. 

 

Kémia: oldatok 

összetétele. 

Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek. 

Értelmezési tartomány. Ekvivalens átalakítások. Az ellenőrzés szerepe, 

szükségessége. 

Törtek előjelének vizsgálata. 

 

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek. (Több abszolút értéket tartalmazók is.) 

Abszolút értéket tartalmazó egyenlőtlenségek. 

Algebrai és grafikus megoldás.  

Fizika: a mérés hibája. 

Elsőfokú egyenletrendszerek. 

Egyenletrendszerek grafikus megoldása. 

Behelyettesítő módszer. 

Egyenlő együtthatók módszere. 

Új ismeretlen bevezetése. 

Elsőfokú paraméteres egyenletrendszerek. 

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának vizsgálata. 

Informatika: 

számítógépes program 

használata. 

Elsőfokú egyenlőtlenségek. 

Egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

Egyismeretlenes egyenlőtlenségrendszer. 

 

Másodfokú függvények vizsgálata. 

Teljes négyzetté alakítás használata. 

Szélsőérték-feladatok. 

Másodfokú függvény vizsgálatával.  

Kapcsolat: számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség 

felhasználásával történő megoldás. 

Optimális megoldásokra törekvés.  

Másodfokú egyenletek.  

Grafikus megoldás. 

Fizika: fizikai tartalmú 

minimum- és 

maximumproblémák. 

 

Filozófia: egy adott 

rendszeren belül 

megoldhatatlan 

problémák létezése. 
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Teljes négyzetté kiegészítés. 

Egyenletmegoldás szorzattá alakítással. 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete. 

A megoldóképlet készségszintű alkalmazása. 

Számológép használata. 

A másodfokú egyenlet diszkriminánsa. 

Diszkusszió. 

Önellenőrzés. 

Gyöktényezős alak, Viete-formulák. 

Másodfokúra visszavezethető egyenletek. 

Új ismeretlen bevezetése. 

Racionális gyökök keresése. Viete-formulák. 

Néhány további módszer az egyenlet speciális tulajdonságainak 

felhasználásával. 

Matematikatörténet: magasabb fokú egyenletek megoldhatósága.  Cardano, 

Galois, Abel. 

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok. 

Modellalkotás, megoldási módszerek. 

Fizika: egyenletesen 

gyorsuló mozgás leírása. 

 

Informatika: 

számítógépes program 

használata. 

Másodfokú egyenlőtlenségek. 

A megoldás megadása másodfokú függvény vizsgálatával. 

Többféle megoldási módszer összevetése. 

 

Másodfokú egyenletrendszer. 

Másodfokú egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

Emlékezés korábban megismert módszerekre, alkalmazás az adott 

környezetben. 

Fizika: ütközések. 

Gyökös egyenletek. 

Értelmezési tartomány  

Ekvivalens és nem ekvivalens egyenlet-megoldási lépések. 

Hamisgyök, gyökvesztés. 

Önellenőrzés képességének fejlesztése. 

 

Paraméteres másodfokú és másodfokúra visszavezethető egyenletek. 

Esetszétválasztások, divergens gondolkodás fejlesztése. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsőfokú egyenlet, egyenlőtlenség, értelmezési tartomány, azonosság. Ekvivalens 

átalakítás, hamis gyök. Másodfokú egyenlet, egyenlőtlenség, megoldóképlet, 

diszkrimináns. Egyenletrendszer. Négyzetgyökös egyenlet. Paraméteres egyenlet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Függvények 

3.1. Algebrai függvények 

Órakeret 

30 óra 
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Előzetes tudás 

Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok 

ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordított arányosság 

függvénye. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanult függvények felidézése. Függvénytranszformációk algebrai és geometriai 

megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak 

kialakítása. Számítógép bevonása a függvények ábrázolásába, vizsgálatába. 

Logikus, pontos gondolkodás, fogalmazás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Függvény fogalma. 

Rendszerező ismétlés. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet. 

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése: zérushely, 

monotonitás, szélsőérték. 

Új fogalmak: periodicitás, paritás, korlátosság. 

(Pontos definíciók. Néhány esetben a tagadás megfogalmazása is: pl. egy 

függvény nem páros, ha…) 

Kapcsolat: logika elemei – bármely, van olyan, negáció. 

Hétköznapi állítások tagadása.  

Pontos fogalmazás. 

Informatika: 

függvényábrázolás, 

grafikonkészítés 

számítógépes program 

segítségével. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: hétköznapi és 

szaknyelvi szóhasználat. 

Lineáris függvények. 

Rendszerező ismétlés. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Fizika; kémia: egyenesen 

arányos mennyiségek. 

Másodfokú függvények. 

Teljes négyzetté kiegészítés. 

Hatványfüggvények. 

Negatív egész kitevőjű hatványfüggvények. 

Abszolútérték-függvény. (Több abszolút értéket tartalmazók is.)  

Egészrész-, törtrész-, előjelfüggvény, Dirichlet-féle függvény. 

Függvények inverze. 

Gyökfüggvények. 

 

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. Fizika; kémia: fordítottan 

arányos mennyiségek. 

Függvénytranszformációk. 

A tanult függvények többlépéses transzformációi. 

A transzformációk rendszerezése, transzformációs sorrend.   cxf  ; 

 cxf  ;  xfc  ;  xcf   

|f(x)| ábrázolása.  

Adott tulajdonságú függvények konstruálása. 

 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, monotonitás, szélsőérték, 

paritás. Függvénygrafikon, függvénytranszformáció. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Függvények 

3.2. Szögfüggvények 

Órakeret 

40 óra 

Előzetes tudás Hasonlóság alkalmazása számolási feladatokban. Pitagorasz-tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Síkbeli és térbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról. Számítási 

feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény megtalálása. Számológép, 

számítógép használata. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Távolságok, magasságok meghatározása arányokkal. 

A valóság kicsinyített ábrájáról szögeket és szakaszokat határozunk meg 

méréssel és számolással. 

A hegyesszögek szögfüggvényeinek definíciója. 

Szögfüggvény értékének meghatározása számológéppel. 

Számítási feladatok szögfüggvények használatával síkban és térben. 

Fizika: lejtőn mozgó 

testre ható erők 

kiszámítása. 

Pótszögek szögfüggvényei. 

Összefüggések egy hegyesszög szögfüggvényei között. 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

Nevezetes szögek szögfüggvényei: 

30°; 60°; 45°. (Megtanulandók.) 

18º, 36º, 54º, 72º. (Kiszámolás az „aranyháromszögből”.)  

Hegyesszög egy tetszőleges szögfüggvényének értékéből a többi szögfüggvény 

pontos értékének kiszámolása.  

 

 

A szögfüggvények általános értelmezése. 

Forgásszög, egységvektor, vektorkoordináták. 

A szögfüggvények előjele a különböző síknegyedekben. 

Szögfüggvények közötti összefüggések. 

Egyszerű trigonometrikus összefüggések bizonyítása. 

A trigonometrikus függvények. 

A szögfüggvények értelmezési tartománya, értékkészlete, zérushelyek, 

szélsőérték, periódus, monotonitás, korlátosság, paritás 

A trigonometrikus függvények transzformáltjai, függvényvizsgálat. 

Fizika: harmonikus 

rezgőmozgás, 

hullámmozgás leírása. 

 

Informatika: grafikonok 

elkészítése számítógépes 

programmal. 

Egyszerű egyenletek: zérushely számolása, másodfokú trigonometrikus 

egyenletek, sinx=siny típusú egyenletek 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szögfüggvény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 

4.1. Alapfogalmak, ponthalmazok, egybevágósági 

transzformációk 

Órakeret 

45 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága. Háromszögek, négyszögek, 

sokszögek tulajdonságai. Speciális háromszögek, négyszögek elnevezése, 

felismerése, tulajdonságaik. Háromszögek szerkesztése alapadatokból. 
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Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel és a 

Thalész-tétel ismerete. Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése 

környezetünkben, alkalmazásuk egyszerű feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A definíciók és tételek pontos 

ismerete. Bizonyítások gyakorlása. A szükséges és az elégséges feltétel 

felismerése. Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése 

(megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe 

illesztése). A geometriai transzformációk átfogó ismerete, alkalmazása 

problémamegoldásban. Szimmetria szerepének felismerése a matematikában, 

a művészetekben. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb 

vázlatok alapján. Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, 

számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. 

Számítógép használata geometriai feladatokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Geometriai alapfogalmak. 

Térelemek; kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. 

Sokszögek szögösszege, átlók száma. 

A szög ívmértéke. 

A radián mint mértékegység. 

Átváltás fok és radián között. 

Fizika: szögsebesség, 

szöggyorsulás. 

 

Vizuális kultúra: 

térbeli viszonyok. 

Nevezetes ponthalmazok rendszerezése.  

-- adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza – síkban és térben; 

-- két térelemtől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza – síkban és térben. 

Parabola, forgási paraboloid. 

Egyenlőtlenséggel meghatározott ponthalmazok. 

Ponthalmazok a koordinátasíkon. Koordinátákkal megadott feltételek. 

Matematikatörténet: Descartes. 

Két vagy három feltételnek megfelelő ponthalmazok szerkesztése. 

Háromszög beírt, körülírt, hozzáírt körei. 

Háromszög további nevezetes vonalai. (Bizonyítással.) 

Középvonalak. (Négyszögek középvonalai is.) 

Magasságok – magasságpont. 

Súlyvonalak – súlypont. 

Nagyobb oldallal szemben nagyobb szög van – és fordítva. 

Geometriai szerkesztő program használata, Euler-egyenes, Feuerbach-kör 

bemutatása grafikus programmal. 

Fizika: parabolatükör. 

 

Informatika: 

geometriai 

szerkesztőprogram 

használata. 

Pitagorasz tétele és a tétel megfordítása. 

Számítási feladatok síkban és térben. 

Pitagorasz tételének alkalmazása bizonyítási feladatokban. 

Mikor hegyesszögű, illetve tompaszögű a háromszög? 

A paralelogramma oldalainak négyzetösszege egyenlő az átlók 

négyzetösszegével. 

Négyszög átlói merőlegességének feltétele. 

Matematikatörténet: Pitagorasz. 

Fizika: vektor 

felbontása merőleges 

összetevőkre. 

Thalész tétele és a tétel megfordítása. 

Szerkesztési és bizonyítási feladatok. 

Körérintő szerkesztése. 
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Matematikatörténet: Thalész. 

Kerületi és középponti szögek. 

Húrnégyszög. 

Érintőnégyszög. 

 

Geometriai transzformáció fogalma. 

Egybevágósági transzformációk rendszerező ismétlése. 

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, forgatás, eltolás, identitás. 

A geometriai transzformációk tulajdonságai: 

-- fixpont, fix egyenes, fix sík, 

-- szögtartás, távolságtartás, irányítástartás. 

Szimmetrikus alakzatok, szimmetrián alapuló játékok. 

Geometriai transzformációk szorzata. 

Informatika: 

geometriai 

szerkesztőprogram 

használata. 

Geometriai szélsőérték-feladatok. 

Háromszögbe írt minimális kerületű háromszög. 

Izogonális pont. 

Földrajz: minimális 

utak meghatározása. 

Az egybevágóság fogalma. 

Alakzatok egybevágósága. 

A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

 

Műveletek vektorokkal: 

Összeadás, kivonás, számmal való szorzás. 

Vektorfelbontás tétele. 

Vektor koordinátái. 

Analógia a számhalmazokon végzett műveletekkel. 

Fizika: 

vektormennyiségek: 

erő, sebesség, 

gyorsulás, térerősség. 

Kulcsfogalmak/fogalmak 

Térelem, sokszög, Pitagorasz-tétel, Thalész-tétel, egybevágósági 

transzformáció. Vektor. Kerületi és középponti szög. Húrnégyszög. 

Érintőnégyszög.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria 

4.2. Hasonlóság és kapcsolódó tételek 

Órakeret  

40 óra 

Előzetes tudás 
Egybevágósági transzformációk. A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

Számtani és mértani közép. A számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. A definíciók és tételek pontos 

ismerete. Bizonyítások gyakorlása. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és 

egyéb vázlatok alapján. Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, 

számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számítógép 

használata geometriai feladatokban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A párhuzamos szelők tétele (bizonyítás nélkül) és megfordítása, 

következmények. 

Szögfelező tétel. 

A párhuzamos szelőszakaszok tétele. 

Szakasz arányos osztása. 

Negyedik arányos szerkesztése. 
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A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai. 

A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai. 

Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok. 

Földrajz: térképek. 

 

Vizuális kultúra: 

építészeti tervrajzok. 

 

Fizika: optikai eszközök 

nagyítása. 

Hasonló alakzatok. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

A sokszögek hasonlósága. 

A hasonló síkidomok területének aránya. 

A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy kicsinyítésnél, nagyításnál a lineáris méretek, 

a felszín és térfogat nem egyformán változik.  

Fizika: hasonló 

háromszögek alkalmazása 

– lejtőmozgás, geometriai 

optika. 

 

Biológia-egészségtan: 

példák arra, amikor az a 

hasznos, hogy adott 

térfogathoz nagy felszín, 

illetve, amikor adott 

térfogathoz kis felszín 

tartozzon. 

Arányossági tételek háromszögekben. 

Magasságtétel, befogótétel. 

A számtani és a mértani közép közötti egyenlőtlenség geometriai 

bizonyítása. 

Mértani közép szerkesztése. 

Egyszerű szélsőérték-feladatok. 

Körhöz húzott érintő- és szelőszakaszok tétele. 

Aranymetszés. 

Kapcsolat a Fibonacci-sorozattal. 

Vizuális kultúra: festészet, 

építészet. 

 

Ének-zene: az 

aranymetszés 

megjelenése zenei 

művekben. 

Forgatva nyújtás. 

Ptolemaiosz tétele. 

Matematikatörténet: Ptolemaiosz. 

 

További nem távolságtartó transzformációk. 

Merőleges vetítés 

Kapcsolat a függvény-transzformációkkal. 

Inverzió. 

(Csak mint példa nem távolságtartó transzformációra.)  

 

Néhány kapcsolódó tétel. 

Ceva és Menelaosz tétele. 

Euler tétele a beírt és körülírt kör középpontjának távolságára. 

Feuerbach-kör és Euler-egyenes. 

(Célszerű a bizonyításokat megmutatni, a bennük lévő ötletek miatt, de a 

teljes bizonyítások megtanulása nem szükséges.) 

Matematikatörténet: Euler. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hasonlósági transzformáció, hasonló alakzat, számtani és mértani közép.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás 
Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata, gyakoriság, relatív 

gyakoriság, valószínűség egyszerű fogalma. Százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése. Tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek 

kiértékelése, következtetések. Diagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, 

készítése. Számítógép használata az adatok rendezésében, értékelésében, 

ábrázolásában. A valószínűség és a relatív gyakoriság fogalmának mélyítése, 

kapcsolatuk belátása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása. 

Adatok rendezése, osztályokba sorolása, táblázatba rendezése, 

ábrázolása. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás. 

Földrajz: időjárási, 

éghajlati és gazdasági 

statisztikák. 
 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalmi 

témák vizuális ábrázolása 

(táblázat, diagram). 
 

Informatika: adatkezelés, 

adatfel-dolgozás, 

információmegjelenítés. 

Véletlen jelenségek megfigyelése. 

Kocka- és pénzérme-dobások – csoportmunka.  

Véletlen jelenségek számítógépes szimulációja 

Informatika: véletlen 

jelenségek számítógépes 

szimulációja. 

Esemény, eseménytér, biztos esemény, lehetetlen esemény, komplementer 

esemény. 

Műveletek eseményekkel 

Egyszerűbb események valószínűsége. 

Klasszikus valószínűségi modell. 

A valószínűség meghatározása kombinatorikus eszközökkel. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás. Valószínűség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Rendszerező összefoglalás, versenyekre felkészítés 

Órakeret 

35 óra 

Előzetes tudás Az 1. és a 2. év matematika-tananyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben.  

Felkészítés az emelt szintű érettségire felkészítő fakultációs órákra: az önálló 

rendszerezés, lényegkiemelés, alkalmazási lehetőségek megtalálása. Kapcsolatok 

keresése különböző témakörök között. Elemzőkészség, kreativitás fejlesztése. 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazműveletek alkalmazása számhalmazokra, ponthalmazokra. 

 Logikai műveletek és tulajdonságaik ismerete. 

 Definíció, tétel felismerése, az állítás és megfordításának felismerése; bizonyítás 

gondolatmenetének követése. 
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 Bizonyítási módszerek ismerete, a logikai szita és skatulyaelv alkalmazása 

feladatmegoldás során. 

 Konstrukciós feladatok megoldása, lehetetlenség bizonyítása. 

 Gráfok használata gondolatmenet szemléltetésére. 

 

Számelmélet, algebra 

 Racionális és irracionális számok, a valós számok halmazának szemléletes 

fogalma, véges és végtelen tizedes törtek, számegyenes alkalmazása. 

 Számok normálalakja, normálalakkal végzett műveletek alkalmazása. 

 Oszthatóság, a számelmélet alaptétele, alkalmazása. 

 Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös ismerete, alkalmazása. 

 Prímekre vonatkozó tételek, sejtések ismerete.   

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek, azonosságok alkalmazása. 

 A gyökvonás fogalmának ismerete, a gyökvonás azonosságainak alkalmazása, 

gyökös egyenletek megoldása. 

 Első- és másodfokú, és másodfokúra visszavezethető egyenletek, 

egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok megoldása. 

 Másodfokú függvényekre vezető szélsőérték-problémák megoldása. 

 Nevezetes közepek alkalmazása szélsőérték-problémák megoldásában. 

 A számológép használata. 

 

Függvények, sorozatok 

 A függvény fogalmának mélyülése. Új függvényjellemzők ismerete: korlátosság, 

periodicitás. 

 A négyzetgyök függvény ábrázolása, jellemzése. 

 Függvénytranszformációk elvégzése. 

 Mindennapjainkhoz, más tantárgyakhoz kapcsolódó folyamatok elemzése a 

megfelelő függvény grafikonja alapján. 

 

Geometria 

 Térelemek ismerete, távolság és szög fogalma, mérése.  

 Nevezetes ponthalmazok rendszerezése, alkalmazása. 

 A kör és részeinek ismerete. 

 Körrel kapcsolatos tételek alkalmazása (kerületi és középponti szögek tétele, 

húrnégyszögek és érintőnégyszögek tételei). 

 Egybevágósági és hasonlósági transzformációk ismerete, alkalmazása 

szerkesztési és bizonyítási feladatokban, a művészetekben való alkalmazás 

ismerete.  

 Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok tulajdonságainak ismerete, 

alkalmazása. 

 Vektor fogalmának, vektorműveleteknek az ismerete. Vektorfelbontás, 

vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

 Háromszögek, négyszögek, sokszögek szögei, nevezetes vonalainak, köreinek 

ismerete. Az ismeretek alkalmazása számítási, szerkesztési és bizonyítási 

feladatokban. 

 A Pitagorasz-tétel és a Thalész-tétel alkalmazása. 

 Hegyesszögek szögfüggvényeinek értelmezése, számolás szögfüggvényekkel. 

Szögfüggvények közötti összefüggések ismerete, alkalmazása. 

 Ceva-, Menelaosz-, Ptolemaiosz-, Euler-tétel ismerete, alkalmazása. 

 

Valószínűség, statisztika 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   146 / 489 Pedagógiai Programja 

 Statisztikai adatok elemzése: adat gyakoriságának és relatív gyakoriságának 

kiszámítása. 

 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése; adathalmaz 

móduszának, mediánjának, átlagának meghatározása. 

 Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen kísérlet, 

esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. A műveletek elvégzése az 

eseménytérben. 

 A valószínűség klasszikus modelljének alkalmazása. 

 

 

 

 

31.3. 9. AJTP (előkészítő) évfolyam 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint 

sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika tanulása érzelmi és 

motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a személyiséget, fejleszti az önálló, rendszerezett 

gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a 

gondolkodás általános kultúrájának kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A matematika 

kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének forrása; a mintákban, 

struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló tudomány; más tudományok segítője; a 

mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mindinkább ki tudják 

választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő modelleket, 

gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai logikai, axiomatikus, 

valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, geometriai, függvénytani, 

statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan fejleszti a tanulók modellalkotó 

tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi körének és gyakorlati alkalmazhatóságának 

eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az 

alkotó gondolkodásmód megismerése, elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető 

tevékenységek (pl. mérés, alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, 

transzformációk) automatizált végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a 

természet- és társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott 

összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső 

szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső struktúráját 

(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a tanulók absztrakciós és 

szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek feladatokban 

való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a 

felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség 

fejlesztése, a többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a 

komplex problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, 

logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A tantárgy a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a matematika és a 

matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a matematikai gondolkodásmód 

kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési 

sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés 

egyaránt lehetővé teszi a lassabban haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók hatékonyan tudják 

használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A matematika a maga hagyományos és 
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modern eszközeivel segítséget ad a természettudományok, az informatika, a technikai, a humán 

műveltségterületek, illetve a választott szakma ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi 

problémák értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a 

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert 

fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk. Az adatok, táblázatok, grafikonok 

értelmezésének megismerése nagyban segíthet a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben 

való reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, 

elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer 

helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

Az előkészítő évnek biztosítania kell azokat a tárgyi tudásbeli alapokat, amelyek majd a középiskolai 

anyag elsajátításához szükségesek. El kell kezdeni kialakítani azt a gondolkodáskultúrát, amely a további 

sikeres tanulmányokat lehetővé teszi. Talán az előzőeknél is fontosabb, hogy a matematikához és általában a 

problémamegoldáshoz olyan pozitív hozzáállást alakítsunk ki, amely a későbbiekben minden tárgy tanulásánál 

segíthet a nehézségek leküzdésében. Ennek érdekében az előkészítő évfolyamon a matematika tananyag 

kiválasztásának legfontosabb célkitűzései: 

 Az általános iskolai ismeretek áttekintése, rendszerezése.  

 A matematikai és általában a problémamegoldó gondolkodás módszereinek megismerése (pl. logika 

elemei, általánosítás – analógia, deduktív módszer, indirekt bizonyítás,  skatulyaelv). 

 A matematikatörténeti vonatkozások kiemelése. 

 A matematika szerepének felismertetése az élet különböző területein: játékokban, gazdaságban, 

művészetekben. 

Fontosnak tartjuk, hogy az előkészítő év folyamán ismertessük meg a tanulókat az iskolák 

könyvtárával, a rendelkezésre álló szakirodalommal, illetve az elektronikus információhordozókkal. 

A matematika nagyban segíti a kötelességtudat, a rendszeresség fejlesztését, az önfegyelem 

kialakítását. A magyar matematikusok teljesítményének, díjainak megismerése fejleszti a nemzeti öntudatot. 

A közös feladatok megoldása, a csoportmunka fejleszti a társas kapcsolatokat, a munkamegosztás képességét. 

A matematika jól körülírható követelményei pedig az önértékelést. A tervezési és optimalizációs feladatok 

segítik a legkevésbé környezetkárosító, a feltételeknek megfelelő legjobb megoldások keresését. A 9. 

évfolyam igen fontos a pályairányultság kialakulása szempontjából. Az érdeklődést felkeltő témakörök, 

feladatok nagyban segíthetik a reálpályák felé fordulást. A Sorozatok, százalékszámítás témaköröknek igen 

fontos szerepe van, segítenek a pénzügyi kompetencia fejlesztésében. Táblázatok, grafikonok elemzése 

segítheti az információk megértését. A tudományos érdeklődést fejlesztő témakörök pedig az igényes 

médiaválasztást. 

A matematika sajátos tanulási módszereit folyamatosan fejleszteni kell, de a 9. évfolyam sok témaköre 

(prímszámok, szerkesztések, matematikai játékok) különösen alkalmas az önálló készülés, az önellenőrzés 

képességének alakítására. A matematika segíti a pontos fogalmazás, a világos indoklás képességét. Ezen az 

évfolyamon ez már fontos elvárás. Az idegen eredetű szakszavak elemzése, adatok, rövidebb szövegek 

interneten való keresése kiválóan fejleszti az idegen nyelvi kompetenciát. A megalapozott matematikai 

ismeretek biztosítják a fenti kompetenciák folyamatos fejlesztését. A matematikai programok alkalmazása 

kifejezetten alkalmas a digitális kompetenciák fejlesztésére, az algoritmusok használata pedig ezek értő 

alkalmazását segíti. Az elemzőkészség fejlesztése - pl. játékok kimeneteleinek elemzése, probléma-megoldási 

stratégiák megismerése - fontos feladat. A matematika művészetekben való alkalmazása: (szimmetriák, 

aranymetszés) fejleszti az esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet. 

 

Külön kitérünk az 9. évfolyam két célkitűzésének, ajánlott megvalósításra.    

Az egyik az általános iskolai ismeretekben, a már ott elvárt készségekben jelentkező hiányosságok pótlása, a 

másik a középiskolában elvárt gondolkodásmódra való felkészítés.  

Ha az év elején kiderül, hogy valamely területen nagyobb hiányosságok tapasztalhatók, akkor a 9 évfolyamon 

lehetőséget kell biztosítani hiányosságok pótlására, a nem megfelelő készségek fejlesztésére. De ez 

semmiképp ne úgy történjen, hogy a megfelelő általános iskolai agyagot (pl. törtekkel való műveletek) új 

anyagként újratárgyaljuk. Ne az legyen a kiindulási alap, hogy „Nem tudnak törtekkel számolni”. Tudnak, 

csak sokat hibáznak, esetleg egy-két dologra nem mindig jól emlékeznek. Ezért a meglévő ismeretekre 
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alapozva érdekes feladatokon gyakoroljunk, és néhány óra után előjönnek az elfelejtett ismertek, csökken a 

hibaszázalék.   

 

A középiskolában elvárt gondolkodásmód kialakításának kulcskérdése az, hogy az állításainknál, a 

tananyagban szereplő tételeknél mennyire elvárt az indoklás, a bizonyítás.    

 

- Az általános iskolai anyagban csak minimális szerepe van a bizonyításoknak. A középiskolai anyagban 

viszont elvárás, hogy a szereplő tételeket, a tananyag tárgyalása során megfogalmazott állításokat indokoljuk. 

Az AJTP 9. évfolyama a heti 4 órában tanuló csoportokban is kiváló lehetőséget jelent a bizonyítási igény 

fokozatos kialakítására, néhány egyszerűbb bizonyítási módszer megismerésére.    

 

-  A bizonyított, ill. az egyelőre bizonyítás nélkül elfogadott állítások arányát igazítsuk a csoport 

képességeihez. Itt még fontosabb, hogy több érdekes dologgal (matematikai játékkal, érdekes alkalmazással, 

matematikatörténeti vonatkozással) találkozzanak a tanulók, mint az, hogy a szóba kerülő ismeretek mind 

korrektül igazoltak legyenek.  

 

- Azokat a tételeket, amelyek a spirális felépítés miatt a későbbi tanévek anyagában is szerepelni fognak, majd 

ott bizonyítjuk.  

 

A 9/AJTP (előkészítő) évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 144 óra (heti 4 óra). 

 

 Tematikus egység órakeret 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika 14 óra 

2 Algebra 28 óra  

3. Számelmélet, oszthatóság 24 óra 

4. Geometria 25 óra 

5. Függvények, sorozatok  15 óra 

6. Kombinatorika, valószínűség  14 óra 

7.  Rendszerező ismétlés 12 óra 

8 Szabadon választható órakeret (mérések, 

versenyfelkészítők, AJTP versenyek) 

12 óra 

 Összesen: 144 óra 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1.Gondolkodási módszerek, halmazok, logika  Óra-keret: 

14 óra 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy 

egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Elemek halmazba rendezése több szempont szerint – hétköznapi életből 

vett példák illetve matematikai tulajdonságok alapján. A halmazba tartozó 

és a halmazba nem tartozó elemek vizsgálata. Adatok elhelyezése 

halmazábrában. 

Állítások megfogalmazása, összekapcsolása, igazságtartalmuk eldöntése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 
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Néhány bevezető probléma. 

A matematikatanulás bevezetéseként az éves anyagból néhány érdekes problémát vetünk fel, 

amelyek kedvet csinálhatnak a matematikával való foglalkozáshoz. A problémafelvetés 

időszakában a kérdések nagyobb részét nyitva hagyjuk, és majd az év közben átismételt, vagy új 

ismeretek segítségével adunk rájuk választ.  

A matematika fogalmi rendszere. 

            Példák definícióra, tételre, axiómára, sejtésre.  

Halmazok. 

  Halmazok megadása, részhalmaz, halmazok uniója, metszete.  

Elemek halmazokba rendezése több tulajdonság alapján  

Halmazábra használata.  

Halmazműveletek elvégzése véges halmazokon. 

    Konkrét alaphalmazokon komplementer halmaz meghatározása. 

Logika elemei. 

     Az „és” a „vagy”, a „ha akkor” és az „akkor és csak akkor”      

           használata. 

     „Bármely” és „Van olyan” használata. 

     Állítások megfogalmazása, elemzése  a hétköznapi életből és a matematika területéről. 

31.3.1.1.1. Kulcsfogalmak 
Halmaz, számhalmaz, elem, részhalmaz, komplementer halmaz, unió, 

metszet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Algebra Óra-keret: 

28 óra 

Előzetes tudás 

Számhalmazok: természetes, egész, racionális, valós – négy alapművelet 

elvégzése ezeken a halmazokon. Számegyenes használata. Műveleti 

tulajdonságok, zárójelek használata. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok értelmezése a 

valóság mennyiségeivel. Törtekkel való számolás és az egyenletmegoldás 

biztossá tétele. A számfogalom elmélyítése a számegyenes és a  valós 

számok kapcsolatával. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 
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Egész számok körében végzett műveletek.   

    Műveletek egész számokkal és kifejezésekkel. 

               Műveleti tulajdonságok. 

Műveletek azonos alapú hatványokkal. 

 Az első n szám összege és kapcsolódó feladatok, pl. számháromszögek.  

                     Kapcsolat: Sorozatok 

Speciális szorzatként a faktoriálisokkal való számolás. 

Törtekkel való műveletek.   

 Törtek szorzása, osztása, összeadása, kivonása,               

             Számok normál alakja. 

                    (Csak felismerés, műveletek gyakorlása nélkül)  

Mérlegeléssel kapcsolatos feladatok.  

            Pl. 5 súllyal 1 kg-tól hány kg-ig tudunk minden egész   

           kg-ot mérni? 

Hamis érmék kiválasztása. 

Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. 

   Elsőfokú, egy ismeretlenes egyenletek. Mérlegelv. 

Két ismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek megoldása. 

Százalékszámítás. 

 Százalékszámítás alapjai.  

    Szöveges feladatok százalékszámításra. 

Szöveges feladatok.  

            Logikai úton, következtetéssel megoldható feladatok,  

                   Gyakorlati jellegű példák. 

       ("Nézzük visszafelé" típusú feladatok, rejtett információt tartalmazó feladatok). 

      (A szokásos mozgási, keverési, munkavégzési    

       feladatokkal majd csak a következő évfolyamon foglakozunk.) 

31.3.1.1.2. Kulcsfogalmak 
Racionális szám, hatvány – alap, kitevő, valós szám, arány, százalék 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Számelmélet, oszthatóság 

 

Órakeret: 

24 óra 

Előzetes tudás 
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

A számelmélet kiválóan alkalmas érdekes feladatok, matematikatörténeti 

vonatkozások,  bemutatására, változatos bizonyítási módszerek (Pl. 

indirekt bizonyítás, teljes indukció,) bemutatására. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 
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Számolás maradékokkal.  

 Maradékokkal végzett műveletek szabályai. 

  Bizonyítások nélkül. 

Maradékokon alapuló játékok. 

     Négyzetszámok maradékai. 

  (3-as, 4-es, 5-ös, 8-as, 10-es) 

Oszthatósági szabályok. 

Oszthatóság az alap hatványainak osztóival. 

 Oszthatóság az alap szomszédjainak osztóival. 

 Oszthatóság a fentiek közül valamelyek szorzatával. 

           Indokoljuk is az oszthatósági szabályokat! 

  Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Számelmélet alaptétele, (Bizonyítás nélkül) 

 Törzstényezős felbontás. 

 A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös törzstényezős alakja.  

Prímszámokkal kapcsolatos érdekességek.   (Bizonyítások nélkül)  

Végtelen sok prím van.   

 Ikerprím-sejtés. 

 Prímek a négyzetszámok szomszédjai között. 

31.3.1.1.3.             Prímek a kettő-hatványok szomszédjai között:  

31.3.1.1.4.             Fermat-prímek, Mersenne-prímek. 

 Tökéletes számok.  

  Nagy prímekkel kapcsolatos friss eredmények. 

Matematikatörténet: Euklidesz, Eratosztenész, Mersenne, Fermat, Euler. 

Kulcsfogalmak 
Osztó, többszörös, prím, prímtényezős felbontás, a számelmélet alaptétele, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria Óra-

keret: 

25 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek szemléletes fogalma. Párhuzamos és metsző egyenesek. 

Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, jellemzőik. Körvonal 

és körlap. Kocka, téglatest, gömb felismerése a mindennapi életben. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Térelemek fogalmának elmélyítése. Távolság szemléletes fogalma, 

meghatározása. Esztétikai érzék fejlesztése. Szögekkel, területekkel 

kapcsolatos problémák megoldása. Háromszögekkel, sokszögekkel 

kapcsolatos ismeretek összegzése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Pont, egyenes, sík, félegyenes, szakasz. 

Síkidom, sokszög, átlók száma, konvexitás. 
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Térelemek kölcsönös helyzete. 

Ponthalmazok távolsága. 

Két pont, pont és egyenes, pont és sík távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Két sík távolsága. 

Alapszerkesztések. 

Matematikatörténet: Euklidész - Elemek 

 

A szög. 

         Szögek fajtái. 

         Szögpárok: Csúcsszögek, mellékszögek, pótszögek,                

                párhuzamos szárú szögek, merőleges szárú szögek. 

Sokszögek szögösszege. 

   Nevezetes háromszögek: 30º, 60º, 90º-os, 15º, 75º, 90º-os                 

         szögekkel rendelkező háromszögek. 

  Területekre vonatkozó tételek, feladatok.  

Távolsággal jellemzett ponthalmazok: 

- adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza – síkban és térben, 

- két térelemtől egyenlő távol lévő pontok halmaza – síkban és térben. 

Háromszögek, négyszögek. 

 Háromszögek nevezetes vonalai és körei. 

                (Bizonyítás nélkül.) 

            Négyszögek osztályozása 

Néhány geometriai alapú játék. 

Matematikatörténet: Klasszikus geometriai problémák: a körosztás, a kockakettőzés, a szögharmadolás, a 

kör négyszögesítésének kérdése. 

31.3.1.1.5. Kulcsfogalmak 
Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, síkidom, sokszög, test, csúcs, él, 

lap, merőleges, párhuzamos, szög, kör, gömb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Függvények, sorozatok 

 

Óra-

keret: 

15 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Egyszerű grafikonok 

értelmezése, egyszerű kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordináta-

rendszerben. Egyenesen arányos mennyiségek. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Függvények megadása, jellemzése. A mindennapi életből vett kapcsolatok 

leírása függvényekkel. Függvények ábrázolása tulajdonságaik alapján. 

Számtani sorozat, mértani sorozat egyszerű alkalmazása. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

A függvény fogalma.  

Függvénytulajdonságok. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely. 

Monotonitás, szélsőérték.  
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Az egyenes arányosság és grafikonja. 

Lineáris függvény: 

Elsőfokú függvény, konstans függvény. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedeztetése. 

Fordított arányosság:   f(x)=  

Másodfokú függvény.  

         Függvény-transzformációk. 

                  Egyszerű esetekben: f(x)+c; f(x+c), -f(x). 

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

              Matematikatörténet: René Descartes. 

A sorozat, mint függvény. 

Sorozatok készítése, vizsgálata. 

A számtani sorozat. 

A számtani sorozat megadása az első taggal és a differenciával. 

A számtani sorozat első n tagjának összege. 

A számtani közép. 

A mértani sorozat. 

A mértani sorozat megadása az első taggal és a hányadossal. 

Kamatos kamat, mint mértani sorozat. (Csak alapfeladatok.) 

A mértani közép két változóra. 

Matematikatörténet: Gauss. 

31.3.1.1.6. Kulcsfogalmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőérték, 

egyenes arányosság, fordított arányosság, sorozat, számtani sorozat, 

számtani közép, mértani sorozat, mértani közép. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Kombinatorika, valószínűség Óra-

keret: 

14 óra 

Előzetes tudás Adatok gyűjtése. Grafikonok elemzése. Átlag. Valószínűségi játékok. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 
Sorbarendezések, kiválasztások felismerése, esetek összeszámolása. A 

gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma.   

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

a

x
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Kombinatorika.  

 

  Sorbarendezési feladatok. 

         A faktoriális jelölés használata. 

  Kiválasztási feladatok.  

         „általános iskolás" módszerrel, képletek nélkül, vagy     

                kevés képlettel.   

  Körmérkőzéses feladatok.   

 

  Kombinatorikus geometriai feladatok. 

Pl. Hány részre osztja a síkot n egyenes? 

 

Melyik valószínűbb? 

A valószínűségszámítás témakörnek itt csak az előkészítése történjék. Itt még legtöbbször nem azt a 

kérdést vetjük fel, hogy egy eseménynek mennyi a valószínűsége, csak olyan kérdéseket vizsgálunk, 

amelyben azt kell eldönteni, hogy két esemény közül melyik a valószínűbb? 

31.3.1.1.7. Kulcsfogalmak 
Faktoriális, rendezett halmaz. Gyakoriság, relatív gyakoriság.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Rendszerező ismétlés Óra-

keret: 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az év eleji bevezető problémák felidézése.  

Az év során áttekintett fogalmak, eljárások ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Itt a módszerek, érdekes tapasztalatok felelevenítése lesz a cél.  

Mindenkitől elvárjuk, hogy foglalja össze egy-két általa érdekesnek talált 

módszer, feladattípus, játék stb. lényegét. Ezt az elvárást természetesen 

már év elején, és év közben többször is elmondjuk, hogy év közben 

lehessen rá készülni.  

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Gondolkodási módszerek. 

Halmazok, logika. 

Algebra. 

Számelmélet. 

Geometria. 

Függvények, sorozatok. 

Kombinatorika, valószínűség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

o Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok szemléltetése, 

halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

o A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok megoldása 

során. Egyszerű állítások igazságtartalmának eldöntése, tagadása. 

o Néhány bizonyítási módszer ismerete,  

o Matematikai alapú játékok stratégiájának megtalálása, a játék elemzése.  

Számelmélet, algebra 
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o Az egész számok és a racionális számok fogalma, alapműveletek helyes 

sorrendű elvégzése. 

o Algebrai egész kifejezések használata, műveletek algebrai egész 

kifejezésekkel 

o Elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási 

módszerei. Szöveges feladatok – szövegértés, összefüggések lefordítása a 

matematika nyelvére 

o Műveletek egész kitevőjű hatványokkal, azonos alapú hatványok 

azonosságainak használata feladatmegoldásban.  

o Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása matematikai és 

hétköznapi feladatokban. A mindennapjainkhoz kapcsolódó 

százalékszámítási feladatok megoldása. 

o Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók ismerete, oszthatósági szabályok 

alkalmazása, egyszerű oszthatósági problémák vizsgálata. 

o Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös alkalmazása.  

o Prímszámokkal kapcsolatos tételek, sejtések ismerete. 

Geometria 

o Geometriai alapfogalmak ismerete, alkalmazása. 

o Szögekkel, területekkel kapcsolatos feladatok megoldása. 

o Háromszögek szögei és oldalai közötti összefüggések ismerete és 

alkalmazása. Négyszögek belső és külső szögeire vonatkozó összefüggések 

ismerete. 

o Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek ismerete. 

o A négyszögek több szempont szerinti összehasonlítása, csoportosítása, 

tulajdonságainak ismerete. 

Függvények, sorozatok 

o A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak ismerete. 

o A lineáris függvény, a másodfokú függvény, a fordított arányosság 

függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

o Egylépéses függvény-transzformációk végrehajtása. 

o A számtani és mértani sorozat felismerése, a sorozatra vonatkozó 

összefüggések használata feladatmegoldás során. 

Kombinatorika, valószínűség 

o Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás gondolatmenetének 

rögzítése szóban, írásban. 

o A véletlen jelenségek tudatos megfigyelése, tapasztalatok levonása, ezek 

alapján a valószínűségi szemlélet fejlődése. 

 

 

31.4. Két tanítási nyelvű osztály, előkészítő év 

 

Heti óraszám: 2 óra 

 

Az előkészítő évben a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára készült helyi tanterv alapján kezdjük a tanítást, 

az előkészítő év után az általános osztályok tantervébe csatlakoztatjuk be a két tanítási nyelvű osztályokat, a 

többletórákat elmélyítésre, magasabb szintre emelésre, ismétlésre fordítjuk a csoport igénye és összetétele 

szerint. 
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31.5. Értékelés, a továbbhaladás feltétele 

Értékelés 

A számonkérés módjai: dolgozat, témazáró dolgozat, szóbeli felelet. A témazáró dolgozat értékelése az 

érettségiével egyezik meg.  

A továbbhaladás feltétele A tantervben meghatározott követelmények legalább 25%-nak teljesítése kell a 

következő évfolyamba lépéshez. 

 

32. Angol nyelv 

32.1. Angol mint első idegen nyelv 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Angol 1. idegen nyelv  9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Heti óraszám 3 3 4 4 

 

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

tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind 

valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. 

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

átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek 

segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, 

valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság 

fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek 

bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át tartó 

nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb 

elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult 

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

stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

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

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

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

felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő 

idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, 

társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, 

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

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

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, 

forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 
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megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen 

nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból 

fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő 

elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen 

nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 

képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon 

gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási 

tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A 

nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához 

és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, 

elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 

gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű 

nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az 

alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és 

helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló 

együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket 

hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a nyelvet eszközként, 

hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza, és 

birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

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

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

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

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

információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a tanórán 

kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre 

nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé 

válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos 

szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő 

célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos 

szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi 

előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói 

magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív 

módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói munka 

tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget kapjon. 

Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy digitális 
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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 nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre 

elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is 

képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött 

funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, konkrét 

beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható 

nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és 

nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik, a tanulókat nyelvtudásuk alapján kell 

beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

Kimeneti nyelvi szintek: 

9. évf. A2 

10. évf. B1 

A 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem 

szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek 

sikeres teljesítésére. 

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. 

 

32.1.1. 9-10. évfolyam 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr Smith 

to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

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

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

Sorry, what does that mean?) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 
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— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward to 

hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t we…?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the weather 

is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-up instead 

of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll help 

you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? You’d 

better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open the 

window? Please, don’t, I’m cold.) 

— feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s why.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works with a 

battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t remember 

locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present Continuous; 

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

Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for a long time?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I ate bread 

for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to her. Were 

they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to 

rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future Continuous (This time 

tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, ’could’, ’be able 

to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara 

must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); ’should have /might have’ (She should 

have done it sooner. He might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My mum 

would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 
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— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell him to stop 

it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, ’quite’ (It 

isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest girl.); 

rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek fokozása, 

összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); leírás (What’s it like? What colour 

is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, on the 

right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, downstairs, 

abroad) 

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

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

’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She has just entered the 

room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.); időpont meghatározása 

(soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day after tomorrow, the other day, 

during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, but, 

because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, 

everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the age of 25 

I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

9-10. évf. összóraszám: 204 óra 

Témakörök a 9-10. évfolyamon 

1.  Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

Javasolt óraszám: 40 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. 

 

2. Environment and nature 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző 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. 

 

3. School and education 

Javasolt óraszám: 10 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. 

 

4. Holidays, travelling, tourism 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 

travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

5. Public matters, entertainment 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant members 

of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants, 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. 

 

6. English and language learning 

Javasolt óraszám: 20 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. 

 

7. Intercultural topics 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 

countries 
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 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. 

 

8. Cross-curricular topics and activities  

Javasolt óraszám:15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

9. Current topics 

Javasolt óraszám: 19 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

10. Science and technology, Communication 

Javasolt óraszám: 10 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 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

11. Gaining and sharing knowledge  

Javasolt óraszám: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

  

32.1.2. 11-12. évfolyam 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése mellett -, 

hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi követelményeit 

sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik 

ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére 
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a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy 

nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az emelt 

szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való bejutást. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We should 

keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I think, 

You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you mean, but 

… I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see why/how 

…, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I completely 

disagree. You must be joking.) 

— konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, The 

diagram proves that …) 

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, It 

doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would be 

excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the time, 

would you?) 

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say something?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? Sure. No 

problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. I’ll 

have finished cooking by then.)  

— jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ (I was 

going to help her. I was about to leave.) 

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English for two 

years before I passed my exam.) 
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— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had the 

time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened to leave 

me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered to take me 

home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing really 

well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I seen 

such a beautiful landscape.) 

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, hopeful) 

noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

— az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából születő 

célnyelvi szöveget; 

— létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi szöveget; 

— életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 248 óra. 

Témakörök a 11-12. évfolyamon 

1. Personal topics: family relations, lifestyle 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, 

role models, healthcare personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

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

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes and 

accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 

habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going to the 

doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 
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illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

2. Environment and nature 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 

nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, recycling and 

reusing 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

3. Holidays, travelling, tourism 

Javasolt óraszám: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 

travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, new areas 

in tourism: wellness, language learning 

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

4. Public matters, entertainment 
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Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city 

life/country life  

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

forms, brochures  

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

ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

5. English and language learning 

Javasolt óraszám: 32 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

6. Intercultural topics 

Javasolt óraszám: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 
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7. Cross-curricular topics and activities  

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

8. Current topics 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

9. Science and technology, Communication 

Javasolt óraszám: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

10. People and society 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, people 

working in services    

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside, home, public places, public offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering, 

community service 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 

tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between individuals, 

relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

11. Financial matters 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, 

spending and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban. 

 

12. Carreer and employment 

Javasolt óraszám: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life 

long learning, applying for a job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, cooperation, 

critical thinking, mobility, CV 
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 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

13. Gaining and sharing knowledge  

Javasolt óraszám: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

14. Final exam preparation 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának feltételei: 

– Feleljen meg a kerettanterv alapvető célkitűzéseinek. 

– Motiválja a tanulót a nyelvtanulásra 

– Fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek 

– Használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv 

elsajátítását. 

– Legyen tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira 

– Feleljen meg az érettségi követelményeknek (tartalmazzon olyan feladattípusokat, melyek az 

érettségin előfordulnak) 

 

32.2. Angol mint második idegen nyelv 

 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Angol 2. idegen nyelv  9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Heti óraszám 3 3 3 3 

 

A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú, felhasználóképes 

nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, 

e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és 

fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. 

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv tanulása során szerzett 

tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, 

valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

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

érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet eszközként hatékonyan használja, a 

nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő 

szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely épít a más 

tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok kialakítására, az idegen nyelven 

megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a 

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

munka világában zajló információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít az anyanyelvi 

ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák alkalmazására, valamint a nyelvek 

közötti hasonlóságokra és különbségekre. 

Kimeneti nyelvi szintek: 

9. évf. A1 

10. évf. A1+ 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás.  

 

 

32.2.1. 9-10. évfolyam 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak 

mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Életkorának 

és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi 

(könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket 

szórakozásra, kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló: 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

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

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

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

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

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

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

spontán helyzetekben; 

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

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

segítségével; 

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

hallott szövegeket; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 

Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

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

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

 személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How 

old are you? I’m 14. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. 

Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have you got any brothers or sisters? Yes, a brother. 
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No, I haven’t. Can you speak French? I can understand French. What’s your favourite subject? It’s 

maths.) 

 információkérés/adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss here? Yes, 

he is.) 

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

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

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy Easter!) 

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

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

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

 telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

 bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!) 

 hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s the matter?) 

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

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

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

 jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Happy birthday! Good luck! Congratulations! 

Thank you, the same to you.) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben (Dear 

Peter, …  Best wishes, Love.) 

 véleménykérés és arra reagálás (What do you think? I think … I don’t think so. What’s your opinion? 

In my opinion, …) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? It’s great, I like it a lot. Do you like ...? Yes, 

I do. No, I don’t.) 

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

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

 akarat, kívánság kifejezése (I’d like an ice cream, please.) 

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

you.) 

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

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

 öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Great! I’m very happy., Good for you. I feel so happy for you. 

I’m sorry to hear that. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for you.) 

 elégedettség/elégedetlenség kifejezése ( I’m quite  pleased with it.  Are you happy with …? Are you 

satisfied with …? That’s fine/nice/not bad. I’m quite happy with …, That wasn’t very nice/good.) 

 csodálkozás kifejezése (How come? Is he?) 

 kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here - you are. Sorry, I can’t.) 

 javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea.) 

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

 nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

 nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Is it clear? Sorry, what does that 

mean?) 

 betűzés kérése, betűzés (Can/could you spell it for me? It spells …)  

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it?)  

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

 valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 
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 egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

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

Nyelvi elemek, struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon(a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he 

…? Who is he? What’s that?); Present Simple (I eat bread for breakfast. I don’t like cheese. Do you 

play tennis?); Present Continuous (Why is she crying? I’m not listening. I’m leaving.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? 

Was he …? Who was there? What was that?), Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the 

film. Did you visit Joe?)   

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to 

rain.) 

 felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout. Let’s go.) 

 birtoklás kifejezése: birtokos névmások (Joe’s brother, my, your, his/her/its, our, their, mine, yours, 

his/hers/its, ours, theirs); ’have’/’have got’ (Have you got any brothers?) múlt időben (I didn’t have 

many friends at school.) 

 mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children); számok (one, two, …, 

hundred), sorszámok (first, second, third,…); megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? 

I’ve got a lot of/few CDs.); megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve got a 

lot of/little money.) 

 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 (the most intelligent, She is the most intelligent of all.) 

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

opposite, next to, between …) 

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

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

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

 modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’can’, ’may’ (Can/may I join you?); ’have to’ 

(Did you have to be there?); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.) 

 szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those), kötőszavak (and, or, but, 

because), névmások (I, he, they … me, him, them …), ’some/any’ (There are some pencils in the bag. 

Have you got any sisters? I haven’t got any matchboxes. There’s some water in the vase., There isn’t 

any juice in my glass.), határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget; 

- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, 

tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

A 9–10. évfolyamon az angol mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 

Témakörök a 9-10. évfolyamon 

1. Personal topics: family relations, lifestyle 

Javasolt óraszám: 40 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, family 

relations, friends 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate environment, 

home 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, meals  

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb ünnephez 

(pl. Christmas, Easter, birthday) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete 

 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

 

2. Environment and nature 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

3. Classroom activities 

Javasolt óraszám: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

classmates 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

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

studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning 

 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: knowledge, 

language learning targets 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

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

tevékenységek során. 

 

4. Holidays, travelling, tourism 
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Javasolt óraszám: 10 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; 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 

travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures; 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad; 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célenyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing; 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences; 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

5. Public matters 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

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

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

forms, brochures 

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

ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

 

6. English and language learning 

Javasolt óraszám: 30 óra 

 Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

language learning, languages 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

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

csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

 

7. Intercultural topics 

Javasolt óraszám: 20 óra 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

 

8. Cross-curricular topics and activities  

Javasolt óraszám: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

 

9. Current topics 

Javasolt óraszám: 9 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján. 

 

10. Entertainment 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

 

11. Gaining and sharing knowledge  

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

 

32.2.2. 11-12. évfolyam 

A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és célja az, hogy 

nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik annyi tudással és tapasztalattal, 

hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, 

valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a 

tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a későbbiekben önállóan is 

fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében valós 

használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

Nyelvi funkciók az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

 remény kifejezése (I hope …, I am looking forward to …) 

 véleménykérés és arra reagálás (How do you feel about it? I think it’s great.) 
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 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (What’s your opinion about …? I like it very much. I think it’s 

disgusting.) 

 egyetértés kifejezése (I fully agree with you. I think you’re right.) 

 egyet nem értés kifejezése (I don’t agree with you at all.) 

  dolgok, rövid/egyszerű jellemzése (It’s made of …, It’s used for ...) 

 lehetőség kifejezése (She might visit us.)  

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (I’m sure they will come. They might come, or they might not 

come. She can’t be very old, she must be 25.) 

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

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

 bánat / bosszúság kifejezése (How sad/dreadful…What a pity/shame...) 

 akarat, képesség kifejezése (I want to… I didn’t want to …) 

 szükségesség kifejezése (I need to… I don’t have to…) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon(a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t 

finished it yet.) Present Perfect Continuous (Have you been waiting long?) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (He was watching TV when I entered 

the room.) Past Perfect (Before I went to Africa I had never seen a hippo in my life.)            

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’will’ (When will you be seventeen? I’ll help you.)  

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

 időbeli viszonyok: already, yet, just (I have already read it.  He has not finished it, yet. She has just entered 

the room.) 

 modalitás: could, may (Can/could/may I join you?); should, shouldn’t (You should ask her.) 

 feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. I wouldn’t do it if I were you.)  

 függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives., Tell him to stop 

it.)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi 

elemek felhasználásával. 

A 11–12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 186 óra. 

Témakörök a 11-12. évfolyamon 

1. Personal topics: family relations, lifestyle 

Javasolt óraszám: 25 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment, home 

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

house/flat, furnishings, appliances 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: welfare, social 

relations 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

2. Environment and nature 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability 

 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

3. School and education 

Javasolt óraszám: 20 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 

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

studying 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities, extracurricular 

opportunities for language learning/use of language 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

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

knowledge, language learning targets, professional orientation 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

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

tevékenységek során. 

 

4. Holidays, travelling, tourism 

Javasolt óraszám: 10 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 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 

travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 
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 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 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 

package holidays, cultural differences 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

 

5. Public matters 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 

life 

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

forms, brochures  

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

ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, sport, books, films, services, travelling, national and international tourism 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

 

6. English and language learning 

Javasolt óraszám: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

language learning, languages 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

 

7. Intercultural topics 

Javasolt óraszám: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a célnyelvi 

kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

8. Cross-curricular topics and activities  

Javasolt óraszám: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

 

9. Current topics 

Javasolt óraszám: 16 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

 

10. Science and technology, Communication 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 

everyday people, 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. 

 

11. Entertainment 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

 

12. Gaining and sharing knowledge 

Javasolt óraszám: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése. 

 

 

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának feltételei: 

– Feleljen meg a kerettanterv alapvető célkitűzéseinek. 

– Motiválja a tanulót a nyelvtanulásra 

– Fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek 

– Használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv 

elsajátítását. 

– Legyen tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira 

– Feleljen meg az érettségi követelményeknek (tartalmazzon olyan feladattípusokat, melyek az 

érettségin előfordulnak) 
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32.3. Angol nyelv - 9/AJTP évfolyam 

 

Heti 7 óra  

Tematikai egységekre 190 óra 

Ismétlés, számonkérés, állapotfelmérés 26 óra 

Szabadon felhasználható órakeret 36 óra 

összesen 252 óra 

 

 

A NAT megfogalmazásának megfelelően az idegen nyelvek műveltségi terület céljait korunk 

emberének kommunikációs igényei határozzák meg, összhangban az Európa Tanács ajánlásaival. Az élő 

idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a világ dolgaiban való megbízható tájékozódáshoz; a felelős, 

szabadon meghozott döntésekhez; a boldoguláshoz a munkaerőpiacon; a nemzetközi kommunikációba történő 

bekapcsolódáshoz; saját és más kultúrák értékeinek megértéséhez és megbecsüléséhez. 

Az Arany János Tehetséggondozó Program sikerének egyik kulcsa a nyelvtanítás hatékonysága, 

eredményessége. Részben azért, mert az idegen nyelvek tudása felértékelődött, a műveltség fontos részévé 

vált, így javítja a továbbtanulási (később munkavállalási és mobilitási) feltételeket, másrészt a hátrányos 

helyzetű, sok esetben kistelepüléseken élő gyerekek valószínűleg ezen a területen szenvedték el az általános 

iskolai évek alatt a legnagyobb lemaradást az alacsony óraszámok, vagy a nem megfelelően képzett tanárok 

miatt. A szociálisan és anyagilag hátrányos helyzetű családok sem tudtak megfelelő motiváló hátteret nyújtani 

az idegen nyelv tanulásának ösztönzésére. 

A nyelvi órákon a tanuló elsajátítja azokat a nyelvi elemeket, melyek az írott és beszélt nyelv 

kohézióját biztosítják, és megtanulja az interakció szabályait. Fontos, hogy kialakuljon az önművelés igénye, 

és a gyerekeknek minél több lehetősége nyíljon önálló feladatmegoldásra. Ezért nélkülözhetetlen, hogy a 

tanuló megismerje és használni tudja az ehhez szükséges forrásokat: szótárakat, gyakorlókönyveket, 

elektronikus anyagokat. 

Törekedni kell arra, hogy a tanuló a való élethez közel álló, érdekes feladatokban, tevékenységekben 

vegyen részt. Használjunk minél több autentikus anyagot. Az órai kommunikáció célnyelven történjen, a 

tevékenységek legyenek változatosak (frontális, csoportos, páros munka, projektfeladatok). A szituációs 

gyakorlatokon keresztül problémahelyzetekkel és különböző megoldási módokkal ismerkedik meg a tanuló, 

melyeken keresztül választ kap lényegi kérdésekre, életvezetési problémákra is. A nyelvi csoportban végzett 

munka segíti közösségi beilleszkedésüket, fejlődik önismeretük és ezzel együtt az önkontroll is.  

A célnyelvi műveltség és interkulturális kompetencia mellett alakuljon ki a tanulókban a közösséghez 

való tartozás és a hazaszeretet érzése. A diákok ismerjék hazájuk sokszínű kultúráját és ezt legyenek képesek 

a tanult idegen nyelven közvetíteni. Legyen kiemelt szerepe az aktív részvételre építő tanítás- és 

tanulásszervezési eljárásoknak. Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy véleményüket elmondják. Fejlesszük 

vitakészségüket. Ezeknél a feladatoknál a kreativitást és az aktivitást helyezzük előtérbe és ne a pontos nyelvi 

kifejezőkészséget. A nyelvtanítás folyamatában jelentős szerepet kap az önismeret és önkontroll. Hozzá kell 

segíteni a tanulókat, hogy önismeretük fejlődjön, énképük gazdagodjon. Ezeket szükséges folyamatosan 

erősíteni, hogy saját fejlődésüket, sorsukat maguk tudják alakítani.  

A segítő magatartás, az együttműködés, a problémamegoldás és az önkéntes feladatvállalás ösztönzése 

elengedhetetlen a hatékony csoportmunka kialakításában. Tudatosítani szükséges a tanulókban, hogy ha a 

lemaradóknak segítenek, maguk is fejlődnek, nyelvi készségeik javulnak. A tanulócsoportok (párok) 

megszervezése növeli az egymás iránti felelősség kialakulását. A nyelvtanításban a szituációs feladatokban jó 

lehetőség nyílik ennek gyakorlására. 

A nyelvtanítás során a szituációs feladatok kiváló lehetőségeket nyújtanak az okos gazdálkodás 

képességének kialakítására. Fontos cél, hogy a tanulók a globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak. 

Érteniük szükséges a média nyelvét. A hallott szövegértés fejlesztése során – rádió- és tv-műsorok – lehetőség 

nyílik arra is, hogy a média bizonyos hatásait is megismerjék. 
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A nyelvtanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása mellett a nyelvtanárnak kiemelt feladata, hogy 

útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításához, ugyanakkor az önálló tanulást is elősegítse. Az első évben meg 

kell tanítani és be kell gyakoroltatni a hatékony nyelvtanulási technikákat, nagy hangsúlyt helyezve a 

csoportos tanulás módszereire, a kooperatív munkára, az emlékezet erősítésére és a célszerű rögzítési 

módszerek kialakítására.  

Az információforrások területén a digitális programokkal és a szótárhasználattal is szükséges 

megismertetni a tanulókat. 

A nyelvtanulás iránti pozitív attitűd kialakítása és fenntartása lényeges elem, hiszen jelentősen 

hozzájárul az egyén kulturális sokszínűségre való nyitottságának, a sokféleség tiszteletben tartásának 

kialakításában. 

Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése alapvetően magában foglalja a nyitottságra való törekvést 

és az interkulturális érdeklődés hangsúlyozását. A nyelvtanítás sok lehetőséget kínál az európai társadalmak 

megismerésére, a nemzeti és európai identitás kapcsolatának megértésére. 

Az előkészítő évfolyamra különböző tudásszintű fiatalok kerülnek be. Többségük számára nem 

ismeretlen az angol nyelv, de nagyon hiányos tudással rendelkeznek. Vannak olyan tanulók is, akik előzőleg 

nem angol nyelvet tanultak. A bemeneti méréskor feltárt hiányosságok ismeretében egyénre szabottan a 

felzárkóztatás biztosítása a feladat. Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak 

ismétlése, a hiányok 

pótlása, a szövegértés, az írás- és beszédkészség, a hallás utáni megértés és egyéb kompetenciák fejlesztése, 

és a nyelvtani ismeretek elmélyítése. A tanév végére a tanulók érjék el az A2 szintet. 

Ahhoz, hogy az angol nyelv tanításával új világot nyissunk meg a tanulók előtt, az alábbi feladatokat 

kell ellátni: az általános iskolai ismeretanyag ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása, szókincs bővítése; 

egyszerű szövegek megértése és alkotása megadott minta alapján; a hétköznapi élethelyzetekhez szükséges 

alapszintű kommunikáció kialakítása; az írás és a helyesírás készségének fejlesztése magyar és angol nyelven; 

a kreativitás és szocializáltság fejlesztése, önállóság, tolerancia és empátia kialakítása; az angol nyelvterület 

kultúrájának, szokásainak, illemszabályainak megismertetése és elfogadtatása; az egyéni képességek 

kibontakoztatásának segítése; az önbizalom növelése; a tanuló merjen angolul beszélni, még akkor is, ha 

hibázik; a motiváltság megteremtése, a munkavégzésre való szocializálás; a társadalmilag hasznos 

magatartásformák kialakítása; a tanulók sikerélményhez juttatása zene, tánc, mondókák, dalszövegek 

segítségével. 

A tanulók tudásszintjének felmérése után az egyéni elmaradások pótlása a cél. Fejlődjenek ki azok a 

jellemvonások, amelyek alkalmassá teszik a tanulókat arra, hogy rendszeresen és önállóan készüljenek az 

órákra, elkészítsék a házi feladatot, és egy adott témakörben önálló kutatást végezzenek az interneten, anyagot 

gyűjtsenek, PowerPoint-os prezentációt készítsenek. 

 A tanulók meglévő tudásának megismerése nélkülözhetetlen a tanulási folyamat tervezéséhez. 

Nemcsak a korábban tanult ismeretek meglévő szintje, hanem a tapasztalati tudás, a témával kapcsolatos 

személyes elképzelések és viszonyulások, magatartásmódok is felszínre kerülhetnek. A program alapelve a 

tanulók és képességeik megismerése különböző vizsgálati módszerek segítségével, amelyek alapján 

képességszint szerinti csoportokban megkezdődik a fejlesztés, hogy a pedagógusok minden gyermekből 

kihozzák képességei maximumát, és az alulteljesítő, tehetséges tanulók se vesszenek el. 

A mérés értékelése alapján a tehetségesek esetében tehetségfejlesztés, a többi tanulónál pedig 

képességfejlesztés történik. A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges 

bánásmód és differenciált fejlesztés függvénye, ezért komplex egyéni fejlesztési program kidolgozása 

szükséges. 

 

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának feltételei: 

– Feleljen meg a kerettanterv alapvető célkitűzéseinek. 

– Motiválja a tanulót a nyelvtanulásra 

– Fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek 

– Használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv 

elsajátítását. 

– Legyen tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira 
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– Feleljen meg az érettségi követelményeknek (tartalmazzon olyan feladattípusokat, melyek az 

érettségin előfordulnak) 

 

 

Tematikai egység Év eleji állapotfelmérés 
Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás Célnyelvi alapszókincs, alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szóbeli közlés és interakció gyakoroltatása: bemutatkozás, üdvözlés. 

Írásbeli közlés gyakoroltatása: személyi adatok közlése. 

 

 

Tematikai egység Személyes vonatkozások, család 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás Célnyelvi alapszókincs, alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szóbeli közlés és interakció gyakoroltatása: bemutatkozás, üdvözlés. 

Írásbeli közlés gyakoroltatása: személyi adatok közlése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– A tanuló életrajza, életének fontosabb eseményei, 

– saját jellemzése, 

– családi kapcsolatok, 

– mindennapos teendők, 

– személyes tervek. 

Nyelvi elemek: cselekvés, történés, létezés kifejezése, az alapvető igeidők, a birtoklás kifejezése, mennyiségi 

viszonyok kifejezése, számlálhatóság. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, személyi adat. 

 

 

Tematikai egység Ember és társadalom 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás Anyanyelvi ismeretek, alapszókincs. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
Beszédkészség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Mások külső, belső jellemzése, 

– barátok, baráti kör, 

– kapcsolatok a kortársakkal, felnőttekkel, 

– családi ünnepek, 

– öltözködés, divat, 

– vásárlás és szolgáltatások. 

Nyelvi elemek: minőségi viszonyok kifejezése: melléknévfokozás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élelmiszer, ár, szupermarket, bolt, piac, mindennapi/ hétvégi bevásárlás, 

bevásárlólista, interakció, ruházat, öltözködési norma, divat. 
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Tematikai egység Környezetünk 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás Anyanyelvi ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valós helyzetben, adekvát közlési formában a témák bemutatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Az otthon, 

– a lakóhely és környéke, 

– városi és vidéki élet, 

– növények és állatok a környezetünkben, 

– időjárás. 

Nyelvi elemek: térbeli, időbeli viszonyok kifejezése, modalitás, gerund és infinitive. 

Kulcsfogalmak Ház, lakás, lakberendezés, helyiség, házimunka, modalitás.  

 

 

Tematikai egység Az iskola 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás Az iskola mint a nevelés-oktatás színtere, közvetítője. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valós helyzetben, adekvát közlési formában a témák bemutatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Saját iskola bemutatása, 

– órarend, tantárgyak, 

– tanulmányi munka, 

– érdeklődés. 

Nyelvi elemek: modalitás: képességek kifejezése, szövegösszetartó eszközök. 

Kulcsfogalmak 
Iskolarendszer, iskolatípus, osztály- és szaktanterem, tanár, tantárgy, órarend, 

diákélet, diáknap, diáksport, iskolai ünnep, szünidő, számnév.  

 

 

 

Tematikai egység A munka világa 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás Anyanyelvi ismeretek, munkatevékenységgel kapcsolatos alapszókincs 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Valós helyzetben, adekvát közlési formában a témák bemutatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Diákmunka, 

– tervek. 

Nyelvi elemek: a valószínűség egyszerűbb kifejezése. 

Kulcsfogalmak Élethosszig tartó tanulás, tudatos jövőtervezés, nemzeti öntudat. 
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Tematikai egység Életmód 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás 
Anyanyelvi ismeretek. Az étkezés szabályai. 

Az emberi test felépítése, fontosabb életjelenségek. Betegségtünetek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Célnyelvi ország étkezési kultúrájának megismerése. A jó és rossz közérzet 

kifejezése, testi panaszok megnevezése; gyógyítási-gyógyulási folyamatok 

ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Napirend, 

– étkezés, 

– gyakori betegségek. 

Nyelvi elemek: igeidők differenciáltabb használata, modalitás, udvariasság kifejezése. 

Kulcsfogalmak 
Fogás, evőeszköz, ételkészítési eljárás, étkezési norma, ételrecept, hozzávaló, 

étkező, menza, étterem, pizzéria; modalitás, igeszemlélet. 

 

 

Tematikai egység Szabadidő, művelődés 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás 
Szabadidős tevékenységek, lehetőségek. A tervezés szerepe az individuális 

döntésekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szabadidős tevékenységek megnevezése, a napirend, a hobbi szerepe és helye a 

mindennapokban. Az alternatív javaslatok közötti mérlegeléssel a döntésképesség 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Hobbik, 

– színház, mozi, 

– sport, 

– olvasás, tv, 

– számítógép. 

Nyelvi elemek: gerund és infinitive formák, clauses. 

Kulcsfogalmak 
Médiatudatosság, hobbi, olvasás, színház, mozi, koncert, zenehallgatás, disco, 

sportkör, születésnap, ajándék, vendégség, interakció, modalitás. 

 

 

Tematikai egység Utazás, turizmus 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás A helyes, udvarias közlekedés szabályai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Aktivizálható kommunikatív tudás biztosítása utazással kapcsolatos 

információkéréshez. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Közlekedési eszközök, 

– nyaralás megszervezése, 

– nyaralás. 
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Nyelvi elemek: simple if mondatok, szövegkohéziós elemek. 

Kulcsfogalmak 
Járműforgalom, udvariasság, tájékozódás, menetrend, jegyváltás, ellenőrzés, szabály, 

elővigyázatosság. 

 

 

Tematikai egység Tudomány és technika 
Órakeret 20 

óra 

Előzetes tudás Ismeretek az internetről történő információszerzésről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Használható tudás biztosítása az eszközök angol nyelven történő használatához. Az 

információ mérlegelő befogadásának megalapozása, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Egyszerűbb technikai eszközök a mindennapi életben (mobiltelefon), 

– számítógép (előnyök és hátrányok, funkciók). 

Kulcsfogalmak Technika, információ, média, kommunikáció. 

 

 

Tematikai egység Gazdaság 
Órakeret 10 

óra 

Előzetes tudás 
Vásárlás, fizetés alapszókincse 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A családi gazdálkodás, pénzbeosztás, a tudatos fogyasztás fontossága 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

– Vásárlással, szolgáltatásokkal kapcsolatos interakciók 

– Internetes vásárlás, biztonsági kérdések 

– Pénzköltés, beosztás 

Kulcsfogalmak Vásárlás, fizetés(formái), tudatos fogyasztás, informatikai biztonság 

 

 

Tematikai egység Félévi és év végi rendszerezés, számonkérés Órakeret 20 óra 

Előzetes tudás A tanult témakörök szókincse, nyelvtani alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerezés, begyakorlás, vizsgaszituáció kezelés, stressz tűrés fejlesztés  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nyelvi elemek: alapvető igeidők használata, prepozíciók ismerete, egyes és többes szám, számlálhatóság, 

fokozás, néhány segédige használata (can, would, must, should), vizsgahelyzetben való teljesítés 

Kulcsfogalmak  

 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret Órakeret 36 óra 

Előzetes tudás A tanult témakörök szókincse, nyelvtani alapismeretek. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Gyakorlás, rugalmasság, az idegennyelvi tudás gyakorlati felhasználása. Kulturális 

műsor összeállítása, felkészülés. 

Kulcsfogalmak  

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

A tanuló tisztában van a nyelvtanulás céljával és jelentőségével, ismeri a 

nyelvtanulás folyamatát. 

Megérti a leggyakoribb beszédfordulatokat, hatékonyan részt tud venni 

problémamegoldó szituációkban. Másokról tud véleményt alkotni és egyszerűen 

megindokolni (írásban és szóban). Elkövet alapvető nyelvtani hibákat, de a 

kommunikáció hatékonysága ezt ellensúlyozza. Szókincse elegendő a hatékony 

kommunikációhoz, de sokszor leegyszerűsíti mondanivalóját, illetve elkerülő 

stratégiákat alkalmaz. 

Képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, 

eseményeket megérteni, ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből 

fontos információt kiszűrni, ismeretlen nyelvi elem jelentését ismert nyelvi 

eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni, egyszerű mondatokban 

közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket 

kifejezni, megértési problémák esetén segítséget kérni, egyszerű párbeszédben részt 

venni. 

Megérti a szövegek lényegét, illetve információkat tud adott szempontok szerint 

gyűjteni. Megérti a leggyakoribb beszédfordulatokat és az egyszerűbb rádió- és 

mozgóképes műsorokat. Egyszerű, de néhány összefüggő mondatban elmondja a 

véleményét. Írásban képes egyszerű érvelésre és rövid, természettel kapcsolatos 

leírásokra. Alapvető nyelvtani hibákat követ el, de a gyakran használt, begyakorolt 

szerkezetek biztosítják a kommunikáció hatékonyságát. 

Valós helyzetekben akár anyanyelvi beszélőt nagy vonalakban megért. 

Az alapvető célnyelvi kulturális információkkal rendelkezik, ezt a gyakorlatban 

alkalmazni is tudja. Kéréseket, utasításokat írásban is tud adni. 

 

32.4. Angol célnyelv - Angol kéttanítási nyelvű tagozat 

 

A két tanítási nyelvű oktatás az anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók 

magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja. Ennek 

érdekében a két tanítási nyelvű oktatás a következő célok megvalósítását szolgálja: 

 az anyanyelvi és az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott 

fejlesztése, 

 a nyelvtanulás és az idegen nyelven történő tanulás stratégiáinak elsajátítása, 

 a célnyelvi műveltség intenzív fejlesztése, 

 a nevelési és tantárgy-integrációs lehetőségek fokozott kihasználása. 

A magyarországi két tanítási nyelvű iskolai oktatás vállalja a célnyelvi műveltség, a kulturális tudatosság 

intenzív fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók megismerkedjenek a célnyelv országaival, értsék azok 

kultúráját és empátiával viszonyuljanak hozzá. 

A két tanítási nyelvű oktatás során az iskola biztosítja, hogy a célnyelvű országok civilizációjának oktatása 

önálló tantárgy keretében kerüljön megszervezésre. 

A célnyelvi civilizáció oktatása során az iskola biztosítja azt is, hogy a tanulók elsajátítsák a célnyelvi 

országok földrajzával, gazdaságával, társadalmi viszonyaival, irodalmával, történelmével, kultúrájával 

kapcsolatos főbb ismereteket. 

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

célnyelv tanulása és a célnyelven történő tanulás egyidejűleg történik. A két tanítási nyelvű középiskolai 
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oktatást is a valós kommunikációs helyzeteken alapuló nyelvtanulás jellemzi. A középiskolai nyelvoktatásban 

a tanár és a tanuló támaszkodhat az általános iskolában elsajátított nyelvtanulási készségekre és stratégiákra, 

amelyeket közösen fejlesztenek tovább. 

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

szempontjából hiteles legyen. A két tanítási nyelvű oktatásban anyanyelvi lektor is részt vehet, aki kiemelkedő 

szerepet játszik a tanulók mindennapi szóhasználatának, kommunikációs készségének, valamint 

kommunikációs stratégiáinak kialakításában és fejlesztésében. Jelenléte segíti az autentikus kommunikációs 

helyzetek kialakulását, a tanulók hozzászoknak ahhoz, hogy olyan embereket is meg kell érteniük, akik csak 

a célnyelvet beszélik. Az anyanyelvi lektor feladata elsősorban a kommunikációs készségek fejlesztése, de 

meghatározó szerepe van a kultúraközvetítés, az interkulturális kompetencia fejlesztésében is.  

A célnyelvű kommunikáció során meghatározó jelentőségű a nyelvekkel, a nyelvtanulással, az idegen 

nyelveket beszélő emberekkel és a más kultúrákkal kapcsolatos pozitív attitűd kialakítása, ami magában 

foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák közötti kommunikáció iránti 

nyitottságot is.  

A nyelvtanulás tartalmára vonatkozóan a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) hangsúlyozza a 

tantárgyközi integráció szerepét. A két tanítási nyelvű oktatás folyamatában a tanulók több közismereti 

tantárgyat célnyelven tanulnak, célnyelven szereznek új ismereteket. Korán megkezdődik a célnyelv 

használata információszerzésre és -átadásra, és nyilvánvalóvá válik a nyelvórán kívüli nyelvtudás fontossága. 

Lényeges, hogy a tanulók a célnyelv elsajátítása során építsenek meglévő ismereteikre és személyes 

tapasztalataikra, és fedezzék fel, hogy a célnyelvi és a tantárgyi tudás szoros kölcsönhatásban van egymással, 

és számos területen alkalmazható. Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van 

a nyelvtanulási stratégiáknak. Ezek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat 

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

A Nat és az Irányelvek által az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a 

következők: 

 A B C D E F G 

1  2. évf. 4. évf. 6. évf. 8. évf. 10. évf. 12. évf. 

2 

Két tanítási 

nyelvű 

képzés 

KER-

szintben 

nem 

megadható 

A1 A2 B1 B2* B2** 

* Az elvárt minimális követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják, az, hogy a tanulók 

legalább ötven százaléka a tizedik évfolyamon érje el a KER szerinti B2 szintet. 

**Az elvárt minimális kimeneteli követelmény, melynek teljesítését szintméréssel is vizsgálják, az, hogy a 

tanulók legalább kilencven százaléka érje el a KER B2 szintet, de a kerettanterv általános nevelési-fejlesztési 

célja a középiskolai nevelés-oktatás végére a KER C1 szint.  

A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás a 9–12. évfolyamon zajlik. A négy évfolyamos képzést megelőzheti 

nyelvi előkészítő évfolyam, amennyiben a tanulók nem érik el az A2–B1 szintet, azaz nyelvtudásuk nem teszi 

lehetővé, hogy célnyelven tanulják az iskola helyi tantervében meghatározott közismereti vagy szakmai 

tantárgyakat. 

Éves óraszámok négy évfolyamos és az előkészítő évfolyamot tartalmazó ötéves két tanítási nyelvű 

középiskolai oktatás esetén: 

 H I J K L M 

1 

 Előkészítő 

évfolyam (9/Kny) – 

ha van 

9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

2 Célnyelv 
684 

 (heti 19 óra) 

180 

 (heti 5 óra) 

180 

 (heti 5 óra) 

180 

(heti 5 óra) 

160 

(heti 5 óra) 

 

32.4.1. Előkészítő évfolyam 

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

célnyelvi, valamint az általános nyelvtanulási készségek és stratégiák gyors és hatékony továbbfejlesztésére.  
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Az előkészítő szakaszban is fontosak a korosztályi sajátosságok (az önkeresés, önértékelés, a kortárs csoport 

hatásai), amelyekre a tanárnak szintén építenie kell a nyelvi kreativitás, a problémamegoldó és a mérlegelő 

gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák a motivációt felkeltő és fenntartó órai 

tevékenységek. A motiváció fenntartása ebben a szakaszban különösen fontos, hiszen a tanulók az átlagnál 

sokkal több célnyelvi órán vesznek részt, ezért különös jelentősége van a változatos interakciós formáknak, a 

személyre szabott differenciált fejlesztésnek, a nyelvi órák elfogadó légkörének, a pozitív visszajelzéseknek, 

a konstruktív támogatásnak, valamint a tanulók számára is átlátható értékelésnek. 

A kerettanterv az előkészítő szakaszra A1, A2, B1 szinten adja meg a fejlesztési táblázatokat. 

A1-es fejlesztési ciklus 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek. A tanuló már 

megért bizonyos célnyelvi fordulatokat, amelyek 

az anyanyelvében vagy első tanult idegen 

nyelvében is használatosak. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes követni az eleinte nonverbális 

eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetést, 

megérti a rövid, egyszerű tanári utasításokat; 

megérti az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű 

közléseket és kérdéseket; 

képes az egyszerű, konkrét, mindennapi 

helyzetekhez kapcsolódó közlésekből az alapvető 

fordulatokat kiszűrni. 

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma 
A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó 

tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése jól érthető 

beszédkörnyezetben, az ismert témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 

A korosztálynak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 

bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 

szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, az idő kifejezésének megértése. 

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid hallott szövegben az ismeretlen elemek jelentésének 

kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott 

szövegeket kísérő nonverbális elemek (pl. képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) 

felhasználása a szöveg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

instrukciók, figyelmeztetések, útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid részletek a 

médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 
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3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes egyszerű nyelvi eszközökkel, 

bővülő szókinccsel és nonverbális elemekkel 

támogatva kifejezni beszédszándékát; 

személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel, 

és egyszerű nyelvi eszközökkel válaszol a hozzá 

intézett kérdésekre; 

képes nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi 

panelekkel kommunikálni; 

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

 
 

 
F 

1 

A fejlesztés tartalma 
Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz fordul, 

és világosan, lassan, ismétlésekkel beszél. 

A tanulóhoz intézett gondosan megfogalmazott, lassan elmondott, kérdések és utasítások megértése, 

rövid, egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (pl. bemutatkozás, bemutatás, valamint 

az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, érdeklődés mások hogyléte 

felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a tanulóról, 

beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos telefonbeszélgetések 

lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének korlátozott mértékű alkalmazása, 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Egyszerű jelenetek közös előadása. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: rövid társalgás, rövid tranzakciós 

és informális párbeszédek, szerepjátékok, betanult jelenetek, információ hiányán illetve 

különbözőségén alapuló szövegek. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció. 
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3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes saját magához és közvetlen 

környezetéhez kötődő, ismert témákról egyszerű, 

begyakorolt fordulatokkal röviden megnyilatkozni; 

munkáját egyszerű nyelvi eszközökkel mutatja be;  

beszédében alkalmazza a célnyelvi normához 

közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma 
Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) szóbeli 

bemutatása. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs alkalmazása, ezek 

összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

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

dalok, versek, mondókák, rapszövegek, rövid prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 

 

 

 J K 

1 
Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

A tanuló jártas a különböző szövegfajták 

olvasásában anyanyelvén és az első idegen 

nyelven. 

 

 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni az ismert neveket, 

szavakat és mondatokat egyszerű szövegekben; 

megérti az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások 

fő gondolatait, az ismerős szavak, esetleg képek 

segítségével; 

megérti a korosztályának megfelelő témájú, 

egyszerű autentikus szöveg lényegét, kiszűr a 

szövegből néhány alapvető információt. 

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 
Egyszerű, mindennapi szövegekben (pl. feliratokon) az ismerős nevek, szavak és egyszerű 

fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 
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Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető fordulatok 

összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a szövegekhez 

kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a szöveg megértéséhez. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, reklámok, plakátok, 

névjegykártyák, feliratok, versek, dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges 

karikatúrák, képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, egyszerű üzenetek, 

útleírások, képeslapok. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során és az első 

idegen nyelv tanulása közben szerzett 

tapasztalatok, ismeretek, készségek, motiváció.  

Bizonyos írásbeli műfajok és jellegzetességeik 

ismerete.  

Az írást illetően esetleg már kialakult attitűdök. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes ismert témákról rövid, egyszerű 

mondatokat írni; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű 

kérdésekre válaszol;  

tud minta alapján néhány közismert műfajban 

egyszerű és rövid, tényközlő szövegeket írni őt 

érdeklő, ismert témákról. 

  

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 
Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (pl. hol lakik 

és mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (pl. számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, életkor); 

formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (pl. 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (pl. címzés, a kommunikáció 

tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

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

jelenet) írása, illetve átírása. 

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

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

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

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

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, poszterszövegek, 

képaláírások, üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internetes profilok, üzenetek, 

internetes bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, jelenetek. 
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Ajánlott témakörök az előkészítő szakaszra 

A javasolt óraszám témakörönként 50 óra + 18 óra ismétlés, gyakorlás, készségfejlesztés. 

  

 Témakörök 

1 

Személyes vonatkozások, család  
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

2 

Ember és társadalom  
Emberek külső és belső jellemzése. 

Baráti kör. 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. 

Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése. 

Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

3 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan: Mit tehetünk környezetünkért és a 

természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

4 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei. 

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

5 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

6 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 
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Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

7 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

A művészetek szerepe a mindennapokban. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

 

8 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

9 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet a személyes és szakmai életben. 

 

10 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

 

 

 

 B C 

1 
A fejlesztés várt eredményei az A1 

fejlesztési ciklus végén 

A1 szintű nyelvtudás. 

A tanuló követi a célnyelvi óravezetést, megért ismerős 

szavakat és alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, 

családjára vagy a közvetlen környezetében előforduló 

konkrét dolgokra vonatkoznak. 

Képes egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikálni, személyes adatokra 

vonatkozó kérdéseket feltenni, és ezeket megválaszolni. 

Képes saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, 

ismert témákról röviden, önállóan beszélni egyszerű, 

begyakorolt fordulatokkal, szerkezetekkel.  

Megérti az ismert neveket, szavakat és az egyszerű 

szövegek egyszerű mondatait. Megérti az egyszerű 

leírások, üzenetek, útleírások gondolatmenetét az ismerős 

szavak, esetleg képek segítségével.  

Képes minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű 

és rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert 

témákról. 

 

 A2-es fejlesztési ciklus 

 

 A B 
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1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló már megért ismerős szavakat és 

alapvető fordulatokat, amelyek a személyére, 

családjára vagy a közvetlen környezetében 

előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló megérti az ismert szavakat, a leggyakoribb 

fordulatokat, ha közvetlen, személyes dolgokról 

van szó;  

megérti a rövid, világos, egyszerű 

megnyilatkozások, szóbeli közlések lényegét; 

egyre önállóbban néhány, a megértést segítő 

alapvető stratégiát alkalmaz.  

 

 

 C 

 

A fejlesztés tartalma  
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 

óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 

eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 

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

családi adatok, vásárlás, közvetlen környezet, foglalkozás). 

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

hangfelvételekből, ha a megszólalók lassan és világosan beszélnek. 

Az egyszerű, begyakorolt beszélgetésekbe való bekapcsolódáshoz szükséges alapvető információk 

megértése. 

Lassú és világos, köznapi beszélgetés témájának megértése. 

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

segítségével. 

Egyszerű útbaigazítás megértése például gyalogos közlekedés vagy tömegközlekedés használata 

esetén. 

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

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

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

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

szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek. 

Alapvető stratégiák használata, például az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a 

szövegösszefüggésből, a nemzetközi vagy más nyelven tanult szavak felhasználása a hangzó szöveg 

megértéséhez, a várható vagy a megjósolható információk keresése. 

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

 

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

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

és animációs filmek, történetek, versek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

A1 nyelvi szint, azaz a tanuló egyszerű nyelvi 

eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

kommunikál.  
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Személyes adatokra vonatkozó kérdéseket tesz fel 

és válaszol meg. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyszerű és közvetlen információcserét 

igénylő feladatokban számára ismert témákról, 

egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal kommunikál; 

rövid beszélgetésekben vesz részt; 

képes kérdéseket feltenni és megválaszolni 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben; 

tud gondolatokat és információt cserélni ismerős 

témákról; 

képes tudatosan alkalmazni egyre több 

kompenzációs stratégiát, hogy megértesse magát, 

illetve megértse beszédpartnerét;  

megnyilvánulásaiban törekszik a célnyelvi 

normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

 
 

 
F 

1 

A fejlesztés tartalma  
Kapcsolatok létesítése: üdvözlés, elköszönés, bemutatkozás, mások bemutatása. 

Beszélgetés kezdeményezése, fenntartása és befejezése egyszerű módon. 

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

étkezés, vásárlás, bank). 

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

megvitatása), egyszerű, mindennapi információk megszerzése és továbbadása. 

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

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

egyetértés és egyet nem értés kifejezése) 

Az alapvető kommunikációs szükségletekhez, egyszerű, begyakorolt tranzakciók lebonyolításához 

elegendő szókincs és néhány egyszerű szerkezet helyes használata. 

A leggyakrabban előforduló kötőszavak alkalmazása szócsoportok és egyszerű mondatok 

összekapcsolására. 

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

Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel célnyelvi beszélőkkel. 

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

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

 

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

dramatizált jelenetek, rövid társalgás, véleménycsere, információcsere, tranzakciós és informális 

párbeszédek. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 
A1, azaz a tanuló leírja magát és környezetét 

egyszerű fordulatokkal és mondatokkal. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló egyre bővülő szókinccsel, egyszerű 

beszédfordulatokkal röviden, összefüggően beszél 

saját magáról és közvetlen környezetéről;  

képes megértetni magát a szintnek megfelelő 

témakörökben; 
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beszédében alkalmazza a célnyelvi normához 

közelítő kiejtést, intonációt és beszédtempót. 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma 
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 

témákról, felkészülés után. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetekkel, mondatfajtákkal történet elmesélése, élménybeszámoló. 

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

és személyes tapasztalatok bemutatása.  

Egyszerű állítások, összehasonlítások, magyarázatok, indoklások megfogalmazása. 

Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 

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

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

egyszerű átrendezése, kibővítése. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzóanyag segítségével. 

 

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

képleírás, élménybeszámoló, véleménynyilvánítás, bejelentés, csoportos előadás vagy prezentáció, 

projekt bemutatása. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló megérti egyszerű leírások, 

üzenetek, útleírások fő gondolatait. 

Alapvető információkat keres nagyon egyszerű 

szövegekben.  

Tudja, hogy a szövegek címe, megformálása, a 

hozzá tartozó képek segítenek a szöveg 

megértésében. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megtalálni az adott helyzetben 

fontos információkat, egyszerű, ismerős témákról írt 

autentikus szövegekben;  

képes megérteni egyszerű instrukciókat, kiszűrni a 

fontos információkat egyszerű magánlevelekből, e-

mailekből és rövid eseményeket leíró szövegekből. 

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma  
Konkrét információk megértése rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazott, mindennapi 

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

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

mailekben, brosúrákban és rövid, eseményeket tartalmazó újságcikkekben. 

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

A mindennapi életben előforduló egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése. 

Közismert témákról konkrét információk keresése honlapokon. 

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

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

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

utaló szavak felismerése elbeszélésben. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hirdetések, plakátok, 

nyomtatványok, egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok, feliratok, étlapok, menetrendek, egyszerű 

biztonsági előírások, eseményeket leíró újságcikkek, hagyományos és elektronikus magánlevelek, 

internetes fórumok hozzászólásai, képregények, ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi 

szövegek, történetek, versek, dalszövegek. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

A1, azaz a tanuló minta alapján néhány közismert 

műfajban nagyon egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegeket ír őt érdeklő, ismert témákról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló tud összefüggő mondatokat írni a 

közvetlen környezetével kapcsolatos témákról; 

az írást a kommunikáció eszközeként használja 

egyszerű interakciókban; 

képes ismerős témákhoz kapcsolódó gondolatait 

egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban írásban kifejezni; 

tud minta alapján néhány műfajban egyszerű és 

rövid, tényközlő szövegeket írni őt érdeklő, ismert 

témákról. 

  

 O 

1 

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

Egyszerű, rövid szövegből vázlat készítése. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 

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

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

Formanyomtatvány kitöltése saját és mások alapvető személyes adataival. 

Az írás egyszerű tagolása: rövid bevezetés és lezárás. 

Közvetlen szükségletekhez kapcsolódó témákról rövid, egyszerű feljegyzés, üzenet készítése 

állandósult kifejezések használatával. 

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

fórumon, blogban). 

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

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

elköszönés). 

Rövid, egyszerű önéletrajz írása. 

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

írása, illetve átírása). 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásában. 

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

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

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

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

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

bejegyzések, instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, leírások, versek, rapszövegek, rigmusok, 

dalszövegek, jelenetek. 
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Ajánlott témakörök  
Az előkészítő évfolyamra az egységes ajánlott témakörlista az A1-es fejlesztési ciklus leírásának végén 

található. 

 

 A B 

1 
A fejlesztés várt eredményei az A2 fejlesztési 

ciklus végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből 

kiszűrni a lényeget és néhány konkrét információt. 

Részt tud venni nagyon rövid beszélgetésekben, 

képes feltenni és megválaszolni kérdéseket 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes 

gondolatokat és információt cserélni ismerős 

témákról. 

 

Képes ismerős témakörökben rövid összefüggő 

beszéd létrehozására egyszerű, begyakorolt 

mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért ismerős témákról írt rövid szövegeket, 

megtalál információkat egyszerű szövegekben, 

különböző szövegtípusokban.  

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget 

ír hétköznapi, őt érintő témákról minta alapján. 

 

 

B1 fejlesztési ciklus 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló már megérti a leggyakrabban 

előforduló szókincset és bizonyos nyelvi 

fordulatokat, ha közvetlen, személyes témákról van 

szó.  

Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek és 

közlések lényegét. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes 

részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet, ha az 

számára ismerős témákról folyik;  

megérti egy beszélgetés során a résztvevők 

világosan megfogalmazott érveit több beszélő 

esetén is; 

megért fontos információkat azokban a rádió- és 

tévéműsorokban, filmjelenetekben, amelyek 

aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek.   

  

 C 
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1 

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

A hallott szöveg gondolatmenetének követése nagy vonalakban, egyes tényszerű részinformációk 

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

Mindennapi társalgás követése szükség esetén visszakérdezések segítségével. 

Ismerős témájú, lényegre törő előadás vagy beszéd követése.   

Egyszerű műszaki információ megértése, részletes útbaigazítások követése.  

Telefonbeszélgetésekben a főbb információk megértése. 

Ismerős témákról szóló rádiós és televíziós hírműsorok és egyszerűbb hangfelvételek többségének 

megértése.  

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

események közvetítik.  

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

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

ismeretlen szavak jelentésének kitalálása a szövegösszefüggésből, és a mondat jelentésének 

kikövetkeztetése. 

 

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

közlemények, párbeszédek, instrukciók, előadások, beszédek, viták, interjúk, dalok, 

visszaemlékezések, rögzített telefonos szövegek, reklámok, tévé- és rádióműsorok, filmelőzetesek, 

filmek. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerű és begyakorolt feladatok 

során kommunikál az iskolával, otthonnal és 

szabadidővel kapcsolatos témákról.  

Részt vesz rövid beszélgetésekben. 

Kérdez és válaszol kiszámítható, mindennapi 

helyzetekben. 

Egyszerű gondolatokat és információkat cserél 

ismerős témákról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a mindennapi élet legtöbb, akár 

váratlan helyzetében is önállóan boldogulni; 

gondolatokat cserél, véleményt mond és érvel 

érdeklődési körébe tartozó és általános témákról is; 

ismeri és alkalmazza a leggyakoribb 

kommunikációs forgatókönyveket; 

alkalmazkodik stílusában, regiszterhasználatában a 

kommunikációs helyzethez. 

  

 F 

 A fejlesztés tartalma  
Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül.  

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

nézetek kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 
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Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi utazás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadás (pl. tünetek megadása 

orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások bevonása, a 

beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert, semleges stílusú 

nyelvi megfelelőikkel. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 

elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: társalgások, megbeszélések, 

eszmecserék, tranzakciók, utasítások, interjúk, viták, szerepek eljátszása. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló egyszerűen beszél önmagáról, a 

családjáról, más emberekről, lakóhelyéről, 

tanulmányairól, iskolájáról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes a szintnek megfelelő szókincs és 

szerkezetek segítségével az ismerős témakörökben a 

folyamatos önkifejezésre; 

tud érthetően folyamatosan beszélni, megtervezi 

mondanivalójának szókincsét és tartalmát, és 

szükség esetén módosítsa azt tudatosan; 

tartalmilag pontosan kifejti egy gondolat vagy 

probléma főbb pontjait. 

 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma  
Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók elmondása, történetmesélés. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 
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Előre elkészített, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, alkalmazása. 

Kompenzáció alkalmazása az összefüggő beszédben, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekre. 

A közlés bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel, magabiztosan. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, témakifejtés 

(pl. vizuális segédanyag alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló képes többféle szövegfajtát 

olvasni, tudja, hogy a szövegfajták sajátosságainak 

ismerete segít a szöveg megértésében; megtalálja az 

adott helyzetben fontos konkrét információkat 

egyszerű, ismerős témákról szóló mindennapi 

szövegekben. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló képes megérteni a nagyrészt közérthető 

nyelven írt, az érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő szövegeket; 

megérti az érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek gondolatmenetének 

lényegét;  

követi nagy vonalakban a véleményeket, 

érveléseket, és kiszűri a részinformációkat. 

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma  
A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

Az érvelés gondolatmenetének felismerése, a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése a sikeres írásbeli 

kommunikációhoz szükséges mértékben. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az ügyintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, illetve 

több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a szövegösszefüggés 

alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások (pl. feliratok, használati 

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

játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 
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internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, egyszerű irodalmi 

szövegek. 

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

A2, azaz a tanuló összefüggő mondatokat ír olyan 

témákról, amelyek közvetlen szükségletekre, 

élményekre, eseményekre és konkrét információkra 

vonatkoznak; 

ismerős témákról gondolatait egyszerű 

kötőszavakkal összekapcsolt mondatsorokban 

írásban kifejezi; 

minta alapján néhány műfajban egyszerű és rövid, 

tényközlő szövegeket ír az őt érdeklő, ismert 

témákról. 

3 A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai 

A tanuló legyen részletesebb, összefüggő és tagolt 

szövegeket fogalmazni ismert, hétköznapi és 

elvontabb témákról; 

írásban beszámol eseményekről, élményeiről, 

érzéseiről, benyomásairól és véleményéről, 

alátámasztja véleményét; 

legyen hatékony írásbeli interakciót folytatni; 

jegyzetet készít olvasott vagy hallott, érdeklődési 

köréhez tartozó szövegről, illetve saját ötleteiről; 

több ismert műfajban is rövid, lényegre törő 

szövegeket hoz létre a műfaj főbb 

jellegzetességeinek és stílusjegyeinek 

alkalmazásával. 

 

 

 

 

 O 

1 

A fejlesztés tartalma  
Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, érdeklődési köréhez tartozó, ismerős 

témáról, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása (pl. barátoknak, szolgáltatóknak, tanároknak). 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre törő leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra való 

rákérdezés, illetve problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záróformula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli és 

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

paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a hasznos fordulatok kiemelése és alkalmazása saját írásban. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Az írásbeli feladat tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

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

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

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; 

képaláírások; üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-

mailek vagy internetes profilok; tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mail-ek; 

személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; 

egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók; egyszerű ügyintéző levelek/emailek (pl. tudakozódás, 

megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, mesék; rövid 

jellemzések; rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 

 

 

 

 A B 

1 
A fejlesztés várt 

eredményei a B1 

fejlesztési ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérti a köznyelvi 

beszédet, ha az számára ismerős témákról folyik. 

A tanuló önállóan boldogul, véleményt mond és érvel a mindennapi élet 

legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló kifejezi magát a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

A tanuló megérti a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

A tanuló több műfajban részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmaz ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

 

 

32.4.2. 9–10. évfolyam 

A két tanítási nyelvű oktatásban a célnyelvből a középiskola 10. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk a KER hatfokú skálájának negyedik, B2-es szintjére. Ez biztosítja, hogy olyan fejlődés valósuljon meg 

az általános iskolai vagy a nyelvi előkészítő év tanulmányai után eltelt két évben, amely lehetőséget ad a 

szaktárgyak növekvő nyelvi és tartalmi követelményeinek teljesítésére. Megfelelő alapul szolgál emellett 

ahhoz, hogy a további két évben minden tanuló eljusson a két tanítási nyelvű középiskolai tanulmányok végére 

várható C1 szintre. 

A tanulókat komplex motiváló tényezők segítik az előrehaladásban; a nyelvórákon is foglalkoznak a 

szaktárgyak terminológiájával, míg a kommunikációs és információs technológiák ésszerű és mérlegelő 

alkalmazása a differenciált, személyre szabott tanulás lehetőségét biztosítja. 

A célnyelv tanulásának ebben a szakaszában is fontosak a korosztályi sajátosságok (önkeresés, önértékelés, a 

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

és a mérlegelő gondolkodás erősítése mellett. A nyelvoktatás sikerét meghatározzák a motivációt felkeltő és 
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fenntartó órai tevékenységek, a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések, a konstruktív támogatás és a tanulók számára is átlátható értékelés. 

 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már megért lényeges információkat, 

amelyek olyan ismert témákhoz kapcsolódnak, mint pl. a 

munka, az iskola, a szabadidő; 

ki tudja szűrni a fontos információkat azokból a rádió és 

tévéadásokból, amelyek aktuális eseményekről vagy 

érdeklődési körének megfelelő témáról szólnak. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes megérteni a köznapi és tanulmányi életben 

elhangzó hosszú beszédeket, ha normális beszédtempóban 

erős akcentus nélkül beszélnek;  

megért konkrét és elvont témájú üzeneteket, amelyek a 

mindennapi élet, illetve a tanulmányi munka során 

előfordulhatnak; 

követi az összetettebb érvelést, amennyiben a téma 

viszonylag ismerős, és a beszéd menete jól követhető; 

viszonylag könnyedén követi az anyanyelvi beszélők 

közötti társalgást.  

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma  
A mindennapi társalgásban és a tanulás során elhangzó összetett álláspontok lényegének megértése.  

A normális beszédtempójú és erős akcentus nélküli köznyelvi beszéd és tanulmányokkal kapcsolatos 

előadás főbb pontjainak megértése.   

Konkrét és elvont témájú, a mindennapi és a tanulmányi munka során előforduló standard dialektusú 

bejelentések és üzenetek megértése. 

Rádiós dokumentumműsor és egyéb felvett vagy közvetített hanganyagok megértése standard 

dialektus esetén. 

Konkrét és elvont témájú hírműsorok, dokumentumfilmek, televíziós műsorok, színdarabok, 

beszélgető műsorok megértése.  

Részletes, összetett érvelés megértése ismerős téma esetén.  

Anyanyelvű beszélők közötti társalgás viszonylag könnyed követése. 

A beszélő hangulatának, hangszínének, nézeteinek és attitűdjeinek megértése. 

A szövegértési stratégiák alkalmazása, például szöveghallgatáskor a főbb pontok keresése. 

A megértés ellenőrzése kontextuális jelek segítségével. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, 

színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, 

információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, tanulmányokkal kapcsolatos előadások, prezentációk, 

beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás. 

 

 

 D E 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, 

amely külföldi utazás során adódik; 

előkészület nélkül részt tud venni a személyes jellegű vagy 

érdeklődési körének megfelelő, ismert vagy mindennapi 
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témáról folytatott társalgásban (pl. család, szabadidő, 

munka, utazás, aktuális események).  

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes általános és tanulmányokkal kapcsolatos 

témák széles körében folyékonyan, helyesen és 

hatékonyan használni a nyelvet; 

pontosan fejezi ki gondolatait, véleményét és érveit, 

valamint az érzelmek különböző fokozatait; 

hatékonyan részt vesz a mindennapi és a tanulás során 

előforduló vitahelyzetekben; 

stílusában, regiszterhasználatában alkalmazkodik a 

kommunikációs helyzethez. 

  

 F 

1 

A fejlesztés tartalma  
Társalgásban való részvétel mindennapi, tanulmányi, iskolai vagy szabadidővel kapcsolatos témák 

körében. 

Érzelmek különböző fokozatainak árnyalt kifejezése, események, élmények személyes jelentőségének 

kifejezése. 

Gondolatok, problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, alternatív javaslatok értékelése 

mindennapi és általános érdeklődésre számot tartó témák esetén. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való aktív részvétel, 

információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Vitákban saját érvek pontos, meggyőző indoklása, bizonyítása példákkal. 

A partner érveinek felismerése, elfogadása vagy meggyőző cáfolata, ellenérvek pontos 

megfogalmazása, indoklása és példákkal való bizonyítása. 

Közös munka során a részletes utasítások megbízható megértése, megbeszélése, a partner 

véleményének kikérése. 

Szolgáltatások kapcsán felmerülő nézeteltérések megvitatása és hatékony megoldása. 

Összetett információ és tanács megértése és cseréje. 

Több forrásból származó információk és érvek összegzése, bemutatása, megvitatása. 

Hatékony részvétel interjúban, folyamatos kezdeményezés, gondolatok kifejtése, tapasztalatokról való 

beszámolás, saját kérdések megfogalmazása. 

Anyanyelvű beszélők között zajló élénk eszmecsere megértése és bekapcsolódás a beszélgetésbe. 

Ismerős és általános témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, a szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, a beszélgetés lezárása, egymás kölcsönös megértésének elősegítése. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazások javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása. 

A kommunikációs távolság felmérése, az általános udvariassági szabályok ismerete és alkalmazása. 

Állítások és közbeszólások kommentálása, ezáltal az eszmecsere kibontakozásának elősegítése. 

Ismerős témában a beszélgetés menetének terelése, a megértés megerősítése, mások bevonása a 

beszélgetésbe.  

Természetes, jó nyelvhelyességgel való kommunikáció a körülményeknek megfelelő stílusban. 

Mondanivaló helyzethez és körülményekhez igazítása, gondolatok közötti viszonyok pontos hatékony 

jelzése. 

A legtöbb általános témában jó szókincs, rugalmas használat, lexikai pontosság. 

Állandósult szókapcsolatok használata azért, hogy időt nyerjen és megtartsa a szót, amíg 

megfogalmazza mondanivalóját. 

Viszonylag magas szintű grammatikai biztonság, értelemzavaró hibák nélkül. 

Meglehetősen egyenletes beszédtempó, időnkénti habozással. 

Tiszta, természetes kiejtés és hanglejtés. 

 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   207 / 489 Pedagógiai Programja 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos társalgás, 

megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita, szerep eljátszása. 

 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló már el tudja mesélni egyszerű 

mondatokkal élményeit, álmait, reményeit, céljait; 

röviden meg tudja magyarázni és indokolni a véleményét; 

el tud mondani eseményeket, történeteket, tartalmat, és 

véleményt tud nyilvánítani ezekről. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes világos, szisztematikusan kifejtett leírást 

és bemutatást adni, előadást tartani érdeklődési köréhez 

és tanulmányaihoz kapcsolódó témák széles skálájában; 

kiemeli megfelelően a fontos gondolatokat, és példákkal, 

érvekkel támasztja alá mondanivalóját; 

megtervezi, hogy mit és milyen eszközökkel mondjon, 

valamint figyelembe veszi a hallgatóságra tett hatását; 

legyen természetes módon eltérni egy előre elkészített 

szövegtől. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 I 

1 

A fejlesztés tartalma  
Szisztematikusan kifejtett előadás bemutatása, a fontos gondolatok kiemelése. 

Érvek sorba rendezése, főbb pontok megfelelő kiemelése és a gondolatok alátámasztása példákkal, 

érvekkel. 

Tényszerű és irodalmi szövegek összefoglalása, megjegyzések hozzáfűzése. 

Világos, folyékony, rögtönzött, a hallgatóság számára egyértelmű bejelentések kifejezése a legtöbb 

általános témában. 

A különböző alternatívák előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

Ellentétes nézetek és a főbb gondolatok megvitatása. 

Egy film vagy színdarab cselekményének és az események sorozatának összefoglalása. 

Kivonatok készítése olyan hírműsorokból, interjúkból vagy dokumentumfilmekből, amelyek 

véleményeket, érveket és eszmecserét tartalmaznak. 

Mondanivaló megtervezése, beszéd eszközeinek kiválasztása. 

Ismerős szituációkban folyékony és könnyed nyelvhasználat. 

Hallgatóságra tett hatás figyelembevétele. 

Aktuális témával kapcsolatos nézőpontok elmagyarázása. 

Szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok, valamint botlások és hibák kompenzálása és kijavítása 

körülírással és átfogalmazással. 

Jellegzetes hibák feljegyzése, és a beszéd tudatos ellenőrzése a hibák alapján. 

Természetes eltérés az előre elkészített szövegtől, reagálás a hallgatóság által felvetett szempontokra, 

a prezentációt követő kérdések megválaszolása. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, 

instrukciók alapján), projektek bemutatása, párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, 

telefonbeszélgetés, szerep eljátszása, versek, rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló képes a főként standard nyelven megírt, 

tevékenységéhez, tanulásához kapcsolódó szövegek 

megértésére; 

magánlevélben megérti az események, érzelmek és 

kívánságok leírását. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes az érdeklődési köréhez kapcsolódó 

szövegeket elolvasni és megérteni; 

hosszú és összetett szövegeket gyorsan átolvas, megtalálja 

a lényeges részleteket; 

önállóan olvas, olvasási stílusát és sebességét változtatja a 

különböző szövegeknek és céloknak megfelelően; 

bonyolultabb és hosszabb szövegekben is megéreti az író 

álláspontját, nézőpontját. 

 

  

  

 L 

1 

A fejlesztés tartalma 
Az érdeklődési köréhez és tanulmányaihoz kapcsolódó levelezés, hírek, cikkek elolvasása és a lényeg 

megértése.  

Érdeklődésével és tanulmányaival kapcsolatos hosszú, összetett utasítások, feltételek és 

figyelmeztetések megértése. 

Különböző tantárgyakkal kapcsolatos cikkek megértése esetenként szótár használatával.  

Az önálló olvasás fejlesztése, olvasási stílus és sebesség változtatása a különböző szövegeknek és 

céloknak megfelelően. 

A megfelelő források szelektív használata.  

Témák széles körében hírek, cikkek és beszámolók tartalmának és fontosságának gyors meghatározása 

és annak eldöntése, hogy érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni. 

Az író álláspontjának, nézőpontjának megértése napjaink problémáival foglalkozó cikkekben és 

beszámolókban. 

Széles körű szókincs kialakítása. 

Ismeretlen kifejezések, fordulatok kezelése, a jelentés szövegkörnyezetből, szövegösszefüggésből való 

kikövetkeztetésével. 

Online és hagyományos, egy- és kétnyelvű szótárak használata. 

Kortárs irodalmi prózai szövegek megértése. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók (pl. 

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

műsorfüzet), tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus 

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

hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos szövegek, cikkek, 

publicisztikai írások, tantárgyakkal kapcsolatos forrásirodalom, beszámolók, elbeszélő szövegek, 

modern szépirodalmi szövegek. 

 

 M N 
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1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

B1, azaz a tanuló tud egyszerű, folyamatos szöveget 

alkotni ismerős, érdeklődési köréhez kapcsolódó 

témákról; 

be tud számolni élményeiről és benyomásairól. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló képes világos, részletes szövegeket írni 

érdeklődési körével és tanulmányaival kapcsolatos 

számos témakörben és műfajban; 

érveit, gondolatait és véleményét kifejti elvont témákról 

is; 

képes feljegyezni tudakozódással és problémák 

magyarázatával kapcsolatos üzeneteket; 

követi az adott műfaj hagyományait. 

  

 

  

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 
Világos, részletes szövegek írása számos témakörben. 

Több forrásból származó adatok és érvek összegzése és értékelése, a fontos gondolatok érthető közlése. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, információt közlő 

feljegyzések/üzenetek írása a mindennapi életében szerepet játszó embereknek. 

Hírek, nézetek hatékony kifejtése, reagálás mások nézeteire. 

Esszé, beszámoló, riport, film-, könyv-, színdarab-ismertető írása. 

A különböző érzelmi fokozatok kifejezése és az események és élmények személyes jelentőségének 

kiemelése levelezésben. 

Megjegyzések megfogalmazása a levelezőpartner híreivel és nézeteivel kapcsolatban. 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés, pl. vers, elbeszélés, történet írása, illetve átírása. 

Gondolatokról és problémamegoldásokról értékelés készítése. 

Részletes leírás készítése valóságos vagy képzelt eseményekről és élményekről. 

Érvelés rendezett kifejtése egy bizonyos nézőpont mellett vagy ellen, a különböző alternatívák 

előnyeinek és hátrányainak kifejtése. 

A lényeges pontok és alátámasztó gondolatok hangsúlyozása, a több forrásból származó információk 

és érvek szintetizálása. 

A gondolatok közötti kapcsolat világos, összefüggő jelölése, az adott műfaj hagyományainak követése. 

Levelek, cikkek, beszámolók, történetek világos, a szöveg jól definiált tartalmú bekezdésekre tagolása, 

bekezdések szerkesztése, szövegszerkesztés: bevezetés, kifejtés, lezárás. 

Kötőszavak, kifejezések hatékony használata a szöveg logikájának megvilágítására és a könnyebb 

megértés támogatására. 

Saját írásmű tudatos ellenőrzése, javítása; a félreértést okozó hibák helyesbítése. 

A szókincsbeli és szerkezetbeli hiányosságok kompenzálása körülírással és átfogalmazással. 

A mondanivaló alátámasztása vizuális eszközökkel (pl. rajz, ábra, diagram, térkép). 

Az írásmű stílusának magabiztos megválasztása, a formális, neutrális és informális stílus 

stíluselemeinek alkalmazása.  

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 

 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők 

írása, jegyzetek készítése, diktált üzenetek leírása, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy 

személyes információt tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, 

megrendelés, foglalás, visszaigazolás), tetszést/nem tetszést kifejező üzenetek, elektronikus informális 

műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., megállapodások, szerződések, 

közlemények szövegének egyeztetése, cikkek írása magazinok, újságok és hírlevelek számára, 
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cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, 

versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák, poszterek készítése. 

 

 

1 
A fejlesztés várt eredményei a 

ciklus végén 

B2 szintű nyelvtudás 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont 

témájú, köznapi vagy tanulmányaihoz kapcsolódó beszélgetések 

gondolatmenetét. 

A tanuló képes aktívan részt venni az ismerős kontextusokban folyó 

beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn tudja tartani 

nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót 

tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem 

megterhelő.  

A tanuló képes világos, részletes leírást adni az érdeklődésével 

kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fejteni egy aktuális 

témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző 

alternatívák előnyeit és hátrányait. 

A tanuló képes elolvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos 

cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott 

álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs 

irodalmi prózai szövegeket. 

A tanuló több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni 

különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét 

egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző 

lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat. 

 

32.4.3. 11–12. évfolyam 

A nevelési célok közül ezen a szinten is kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, mivel a tanulóknak a 12. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk 

önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

A két tanítási nyelvű oktatásban célnyelvből a középiskola 12. évfolyamának végére a tanulóknak el kell 

jutniuk a KER ötödik szintjére, azaz a C1 szintre. Bár ez a kimeneti szint egy teljes szinttel az emelt szintű 

érettségi B2 szintje és két szinttel a középszintű érettségi B1-es szintje felett van, a sikeres vizsga érdekében 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi felépítését, követelményeit, és 

elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék a feladattípusokat és az érettségi során használt 

értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékelésük során. 

A tanulók motivációját növeli, hogy a két tanítási nyelvű osztályokban a nyelvórai munka segíti a szaktárgyi 

tartalmak elsajátítását. Továbbra is fontos motiváló tényező a kommunikációs és információs technológiák 

használata, amely tovább segíti az egyéni érdeklődés kielégítését.  

A 12. évfolyam a tanulók számára a továbbtanulás vagy a munka világába történő kilépés előtti utolsó tanév. 

A nyelvoktatásban is hangsúlyt kell kapnia az ezekre történő felkészítésnek, a szükséges készségek 

fejlesztésének. A tanulók jövőjét érintő fontos döntésekben a nyelvtanár is sokat segíthet, például a 

feldolgozott témák megfelelő kiválasztásával és ok-okozati viszonyokat, követelményeket feltáró 

feladatokkal. 

 A B 

1 Fejlesztési egység Hallott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már megérti a hosszabb beszédeket, vagy előadásokat, az 

ezekbe foglalt érvelést, amennyiben ismert témáról szólnak; 

Megérti a legtöbb televíziós hírműsort és az aktuális eseményekről szóló 

adásokat, valamint a legtöbb standard nyelven beszélő filmet. 

3 
A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes összetett gondolatmenetű és rejtett 

jelentéstartalommal is rendelkező hosszú szöveget is megérteni; 
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megbeszélés és vita során kövesse könnyedén a mások között folyó 

összetett interakciót, és érzékelje a sugallt attitűdöket és a beszélők közötti 

kapcsolatot; 

szűrje ki a beszéd apróbb részleteit, értsen meg összetett műszaki 

információkat; 

értse meg az érettségi vizsga követelményeiben leírt szövegek általános 

vagy részinformációit. 

  

 C 

1 

A fejlesztés tartalma  
Az előadások, viták, hosszú és összetett szövegek megértése köznapi és elvont, összetett témák 

esetében is.  

Felvett és közvetített hanganyagok széles körének megértése. 

A hallott szöveg gondolatmenetének követése, apró részletek, tényleges információk megértése, még 

elvont, összetett, ismeretlen témákban is. 

Csoportos megbeszélés és vita során a mások között folyó összetett interakció könnyed követése. 

Közérdekű bejelentésekben elhangzó összetett műszaki információk, ismerős termékekről és 

szolgáltatásokról szóló bemutatók megértése. 

Olyan filmek megértése, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak szleng és idiomatikus 

kifejezéseket.  

A nem világosan szerkesztett beszéd megértése, még akkor is, ha az összefüggésekre csak utalnak. 

A szövegekben a sugallt attitűdök és a beszélők közötti kapcsolat megértése. 

Az idiómák és köznyelvi fordulatok széles körének, valamint stílusrétegbeli váltásoknak megértése és 

használata. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: közlemények, párbeszédek, 

üzenetek, bejelentések (pályaudvaron, repülőtéren stb.), televíziós és rádiós hírek, beszélgető műsorok, 

színdarabok, dokumentumfilmek, hangfelvételek, rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, 

információs szolgálatok), telefonbeszélgetések, színdarabok, tanulmányaival kapcsolatos előadások, 

prezentációk, beszélgetések, riportok, élő interjúk, filmek, anyanyelvűek közti társalgás, 

médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, rövid hír). 

 

 D E 

1 Fejlesztési cél Szóbeli interakció 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló anyanyelvű beszélővel is természetes, 

könnyed és spontán kapcsolatteremtésre képes; 

aktívan részt tud venni az ismert témájú társalgásban;  

véleményét ki tudja fejteni, és álláspontját meg tudja védeni. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes csoportos eszmecsere esetén követni a 

mások között zajló összetett interakciót, és hozzászólni még 

elvont, összetett és ismeretlen témákhoz is;  

fejezze ki magát folyékonyan, természetes módon, majdnem 

erőfeszítés nélkül; 

adja elő álláspontját, válaszoljon meg kérdéseket és reagáljon 

ellenérvelésekre; 

alkalmazza a szövegszervező nyelvi eszközök széles körét; 

használja a kontextuális, grammatikai és lexikai jeleket; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes 

zökkenőmentes kommunikáció kezdeményezésére, 

fenntartására és lezárására vizuális és verbális segédanyagok 

alapján. 

  

 F 
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1 

A fejlesztés tartalma 
Könnyed részvétel csoportos megbeszélésben és vitában, még elvont, összetett, ismeretlen témákban 

is. 

Információcsere, nézetek kifejtése, indoklása, rákérdezés mások nézeteire, reagálás azokra. 

Ügyek, problémák világos felvázolása, okok és következmények megfontolása, és a különböző 

megközelítések előnyeinek és hátrányainak mérlegelése. 

Saját álláspont meggyőző kifejtése, kérdések megválaszolása és reagálás az ellenérvekre. 

Összetett információ és tanács megértése, részletes információ átadása és cseréje mindenféle ügyben. 

A részletes instrukciók megbízható megértése, a partnerek bevonása a munkába, véleményük 

kikérése, hatékony együttműködés. 

Érvelés meggyőző nyelvhasználattal nézeteltérés, kártérítési ügy vagy egyéb probléma megoldásának 

során. 

Hatékony részvétel interjúban akár interjúkészítőként, akár interjúalanyként, a megvitatott téma 

segítség nélküli folyékony és jól felépített kifejtése, valamint a közbeszólások megfelelő kezelése. 

Beszélgetésben elhangzottak összegezése több forrásból származó információ esetén.  

Rákérdezés az elhangzottakra, a megértés ellenőrzése és a homályos pontok tisztázása céljából. 

Kontextuális, grammatikai és lexikai jelek használata az attitűdök, hangulatok és szándékok 

kikövetkeztetéséhez és a folytatás előrevetítéséhez.  

Megfelelő kommunikációs eszközök kiválasztása megjegyzései megfelelő bevezetéséhez, annak 

érdekében, hogy átvegye a szót, vagy időt nyerjen, és magánál tartsa a szó jogát, amíg gondolkodik. 

Saját gondolatok hatékony kapcsolása a többi beszélőéhez. 

Széles körű szókincs birtoklása és a hiányok körülírással és elkerülő stratégiák használatával való 

pótlása. 

Rugalmas és hatékony nyelvhasználat társasági célokra, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és 

célzásokat tartalmazó nyelvhasználatot is. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák ismerete és alkalmazása. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: személyes és telefonos társalgás, 

megbeszélés, eszmecsere, tranzakciós és informális párbeszéd, utasítás, interjú, vita. 

 

 G H 

1 Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló világosan és kellő részletességgel fejezi ki 

magát számos témában; 

ki tudja fejteni véleményét valamilyen aktuális témáról úgy, 

hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó 

előnyöket és hátrányokat; 

mondanivalója létrehozásakor megtervezi, hogy mit és 

milyen eszközökkel mondjon; 

összefüggő beszéd megvalósításakor képes eltérni az előre 

elkészített szövegektől. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes folyékonyan, természetes módon, 

majdnem erőfeszítés nélkül kifejezni magát; 

adjon részletes leírást és bemutatást összetett témákról, fejtse 

ki az egyes alpontokat és zárja le megfelelően a beszédét; 

a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül kerülje ki a 

felmerülő problémát, és fogalmazza át mondanivalóját; 

az érettségi részletes követelményeiben megadott 

témakörökben és kommunikációs helyzetekben legyen képes 

önálló beszéd létrehozására, önálló témakifejtésre. 

  

 I 

1 
A fejlesztés tartalma  
Részletes leírás és bemutatás összetett témákkal kapcsolatban. 

Altémák kifejtése és összekapcsolása, a beszéd megfelelő befejezése. 
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Részletes információk pontos átadása, eljárások lebonyolításának részletes leírása. 

Több forrásból származó információ és érvek összefoglalása. 

Világos, jól szerkesztett előadás tartása összetett témában. 

A gondolatok alátámasztása adatokkal, érvekkel és példákkal. 

Bejelentések megfogalmazása folyékonyan, szinte erőfeszítés nélkül. 

A jelentés finomabb árnyalatainak kifejezése hangsúllyal és hanglejtéssel. 

Előadás közben a közbeszólások kezelése, kérdések megválaszolása természetes módon. 

Mondandó megtervezése, eszközök kiválasztása. 

A hallgatóságra tett hatás figyelembevétele.  

A felmerülő probléma kikerülése a beszéd menetének teljes megszakítása nélkül, és a mondanivaló 

átfogalmazása. 

A nyelv természetes, rugalmas, gördülékeny, érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat tartalmazó 

használata. 

Széles körű szókincs kialakítása, a hiányok kompenzálása átfogalmazással, vagy elkerülő stratégiák 

alkalmazásával. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: leírások, képleírások, 

témakifejtés, elbeszélő szöveg, érveléssor, előadások, prezentációk (önállóan vagy segédanyagok, 

instrukciók alapján), projektek bemutatása, hallgatóság előtti megnyilvánulás (előadás iskolában, 

szórakoztatás, bemutató stb.), párbeszéd és társalgás, nyilvános viták és eszmecserék, 

telefonbeszélgetés, informális tolmácsolás ismerősöknek, elpróbált szerep eljátszása, versek, 

rapszövegek. 

 

 

 J K 

1 Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló már képes elolvasni azokat a cikkeket és 

jelentéseket, amelyek aktuális, jelenkori problémákkal 

foglalkoznak, és szerzőjük álláspontját vagy véleményét 

fejtik ki; 

megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 

3 
A tematikai egység nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló legyen képes minden részletükben megérteni 

hosszú és összetett szövegek széles körét; 

határozza meg gyorsan bármilyen szöveg tartalmát és 

fontosságát, találja meg a lényeges részleteket; 

értse meg a szöveg részleteit, ismerje fel az attitűdöket és 

érzéseket; 

legyen képes az érettségi vizsga követelményeiben leírt 

szövegek általános vagy részinformációinak megértésére. 

 

 

 

 L 

1 

A fejlesztés tartalma  
Hosszú és összetett szöveg részleteinek megértése. 

Magánjellegű vagy tanulmányokhoz kapcsolódó szövegek megértése. 

Társadalmi, tanulmányi és magánéletben előforduló autentikus szövegek megértése. 

Időnkénti szótárhasználattal bármilyen levelezés, gépekkel/eljárásokkal kapcsolatos összetett 

útmutatás megértése.  

Hírek, cikkek és beszámolók gyors átolvasása bármilyen témakörben annak eldöntésére, hogy 

érdemes-e a szöveget alaposabban is tanulmányozni.  

Hosszú és összetett szövegekben a lényeges részletek megtalálása. 

Az adott feladat megoldásához szükséges információk kikeresése a szövegből. 

Az apró részletek, érzések, attitűdök, valamint a burkolt és kifejtett vélemények felismerése. 
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Számos szövegfajta felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés során. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: utasítások, instrukciók, összetett 

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

tájékoztató táblák, utcai és filmfeliratok, játékszabályok, hagyományos és elektronikus levelek, 

elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, bejegyzések közösségi oldalakon stb., újságcikkek 

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

szövegek, képregények, tantárgyakkal kapcsolatos tudományos szövegek, cikkek, publicisztikai 

írások, elbeszélő szövegek, modern szépirodalmi szövegek, forrásirodalom.  

 

 

 M N 

1 Fejlesztési egység Íráskészség 

2 Előzetes tudás 

B2, azaz a tanuló tud világos és részletes szövegeket írni az 

érdeklődési körének megfelelő számos témáról; 

tud tájékoztató és érvelő szöveget írni; 

rá tud világítani arra, hogy milyen jelentőséget tanúsít az 

eseményeknek vagy élményeknek. 

3 
A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló legyen képes világos, részletes, jól szerkesztett 

szövegeket írni összetett témákról a lényeges kérdéseket 

hangsúlyozva; 

hozzon példákat, érveket gondolatai alátámasztására, és 

fejezze be a szöveget a megfelelő módon; 

kövesse a műfajnak megfelelő személyes vagy hivatalos 

stílus jegyeit, írjon természetesen, a műfajnak és az 

olvasónak megfelelő stílusban; 

fejezze ki magát világosan és pontosan, kommunikáljon a 

címzettel rugalmasan és hatékonyan; 

legyen képes az érettségi íráskészséget mérő feladatainak 

megoldására és az értékelési kritériumok alkalmazására. 

 O 

1 

A fejlesztés tartalma 
Világos, jól szerkesztett szövegek írása összetett témákról. 

Gondolatok világos és pontos kifejezése magánlevelezésben. 

Gondolatok, problémák, felvetések, vélemények pontos és meggyőző kifejtése hivatalos levélben. 

A nyelv rugalmas és hatékony használata, beleértve az érzelmeket kifejező, humoros és célzásokat 

tartalmazó nyelvhasználatot. 

A lényeges, fontos kérdések hangsúlyozása. 

Kiegészítő gondolatok, érvek, példák felhozása és a szövegek megfelelő befejezése. 

Alapos részletességű, összetett, világos leírás készítése. 

Hagyományos vagy online újságcikk, blogbejegyzés írása. 

Hivatalos hangvételű beszámoló írása. 

Önéletrajz, motivációs levél írása. 

Elbeszélés létrehozása, részletgazdag szövegek írása. 

Tudakozódással és problémák magyarázatával kapcsolatos üzenetek, feljegyzések készítése bármilyen 

szituációban. 

Elvont és gyakorlati témákról szóló, számos összefüggést megvilágító előadásról, írott szövegről 

jegyzetek készítése, információk pontos rögzítése. 

Hosszú, komplex szövegek összefoglalása. 

Az olvasónak és a szövegfajtának megfelelő stílus alkalmazása.  

Az adott stílushoz illő magas szintű szókincs és nyelvhasználat magabiztos alkalmazása. 

Saját írásmű szerkesztése: hibák tudatos keresése és javítása, a szükséges változtatások elvégzése. 

A nyelvi szintnek megfelelő, felhasználóbarát online és hagyományos szótárak használata. 
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A fenti tevékenységekhez használható szövegfajták, szövegforrások: hagyományos és elektronikus 

nyomtatvány, kérdőív, listák, hagyományos és elektronikus képeslapok, képaláírások, emlékeztetők, 

jegyzetek, diktált üzenetek, SMS-ek/MMS-ek, ügyintézéssel kapcsolatos vagy személyes információt 

tartalmazó levelezés postai levélben, faxon, elektronikusan (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, 

visszaigazolás), tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, megállapodások, szerződések, közlemények, 

cikkek magazinok, újságok és hírlevelek számára, elektronikus informális műfajok, pl. blog, fórum, 

bejegyzések közösségi oldalakon stb., cselekvéssort tartalmazó instrukciók, történetek, elbeszélések, 

mesék, jellemzések, leírások, jegyzetek, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 

paródiák, poszterek készítése, beszédek, előadások, hivatalos beszámolók, tudományos, 

ismeretterjesztő cikkek, kifejtő, érvelő, magyarázó esszé, folyamat, eseményleírás, önéletrajz, 

motivációs levél. 

 

 

1 
A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

C1 nyelvi szint 

A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú 

szövegek széles körében akkor is, ha nem világosan tagoltak, és az 

összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki.  

A rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. 

A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül hogy 

feltűnően gyakran keresgélné a szavakat. Társasági és szakmai célokra 

rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. Pontosan megfogalmazza 

gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők gondolataihoz kapcsolja. 

Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes 

alpontokat összekapcsolja, a szempontokat kifejti, és a végén mondandóját 

megfelelő befejezéssel lekerekíti. 

A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli 

a stílusbeli különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a hosszabb műszaki 

leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak az érdeklődési köréhez. 

A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget alkot, és 

eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, 

kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett témákról levelet, esszét 

vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. Megválasztja az 

olvasónak megfelelő stílust. 

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és 

követelményeinek. 

 

Ajánlott témakörök a 9–12. évfolyamra 

A javasolt óraszám témakörönként a 9-11. évfolyamon 14 óra + 4 óra ismétlés, gyakorlás, készségfejlesztés. 

A 12. évfolyamon 12 óra + 4 óra érettségire felkészítő feladatok, ismétlés. 

 

 A 

 Témakörök 

1 

Személyes vonatkozások, család  
A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai). 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

A család szerepe az egyén és a társadalom életében.  

Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése.  

2 

Ember és társadalom  
A másik ember külső és belső jellemzése. 

A tizenévesek világa: baráti kör, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése. 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság). 
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Női és férfi szerepek. 

Rászorulók segítése/Felelősségvállalás másokért. 

Ünnepek, családi ünnepek, az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

Öltözködés, divat, az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése. 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése. 

Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi viselkedésformák, társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

A fogyasztói társadalom, reklámok. 

Törvény és rend. 

3 

Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái. 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

A természet és az ember harmóniája. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért, vagy a természet 

megóvásáért, fenntarthatóságáért? 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

Időjárás, éghajlat. 

Globális kihívások. 

4 

Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban.  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

5 

A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás, munkanélküliség. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák. 

6 

Életmód 
Napirend, időbeosztás. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). 

Az étkezési szokások, ételspecialitások hazánkban és más országokban.  

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága. 

Ételek, kedvenc ételek. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak). 

A gyógyítás egyéb módjai. 

Életmód nálunk és a célországokban. 

Függőségek, szenvedélybetegségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

7 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 
A szabadidő jelentősége az ember életében.  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. 

A művészet szerepe a mindennapokban: színház, mozi, koncert, kiállítás stb.. 

Tömegkommunikációs eszközök és hagyományos művelődési formák. 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok: sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 
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Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban; a könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban. 

8 

Utazás, turizmus 
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Az idegenforgalom jelentősége. 

Célnyelvi kultúrák. 

9 

Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre. 

A világháló a tanulásban, szakmában, szabadidőben 

Rádiótelefon és elektronikus levelezés, a média hatása a tömegekre, médiaetika. 

Az orvostudomány fejlődése (klónozás, géntechnika stb.). 

10 

Gazdaság és pénzügyek 
Családi gazdálkodás. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). 

Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

Az Európai Unió tagországai és az unió szervezete, Magyarország és az EU. 

Magyarország pénzügyi és gazdasági helyzete. 

 

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának feltételei: 

– Feleljen meg a kerettanterv alapvető célkitűzéseinek. 

– Motiválja a tanulót a nyelvtanulásra 

– Fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek 

– Használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv 

elsajátítását. 

– Legyen tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira 

– Feleljen meg az érettségi követelményeknek (tartalmazzon olyan feladattípusokat, melyek az 

érettségin előfordulnak) 

 

 

32.5.  Célnyelvi civilizáció  

A célnyelvi civilizáció tantárgy tanításának az a célja, hogy a célnyelv használatával a tanulók tájékozottá 

váljanak a célnyelvi országok legtágabb értelemben vett kultúrájában. Ez felöleli a célországok földrajzát, 

gazdaságát, társadalmi viszonyait, történelmét, tudománytörténetét, tudományos-technikai vívmányait, 

irodalmát, művészetét, valamint a mindennapi élet kultúráját is. A tantárgy kiváló lehetőséget kínál a 

tantárgyközi integráció megvalósítására és a célnyelv iránti érdeklődés fenntartására.  

A műveltségi tartalmak feldolgozása a kulcskompetenciák fejlesztésével együtt hozzájárul a tanulók 

személyiségfejlődéséhez; az önálló ismeretszerzés, a tájékozódás, a véleményformálás képessége mellett 

csiszolja a társas kompetenciákat; növeli az elfogadás, a tolerancia képességét; fejleszti a célnyelvi 

kommunikációs kompetenciát. 

A tanulók a tanulmányozott országok kultúrájának jellegzetességeit összehasonlítják a magyar kultúra 

értékeivel, így kiteljesedik az egyetemes és a magyar műveltségről alkotott képük, és el tudják helyezni a 

célnyelvi kultúrát a magyarság kultúrájával együtt az egyetemes értékrendben. Tanulmányaik segítségével 

felfedezik és megértik a célországokban honos etikai elveket, és összevetik ezeket a különböző kultúrák – 

köztük saját nemzetük – etikai elvárásaival, így gazdagodik erkölcsi világképük. 
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A tanulók értelmezik az anyanyelvi kultúrától eltérő társadalmi szokásokat és szabályokat (udvariassági 

szokások, megszólítások, nyelvi rituálék, testbeszéd, humor, stílusrétegek, dialektusok), ezáltal hatékonyabb 

kapcsolatteremtésre lesznek képesek magánemberként és munkájuk során is.  

A tanulók képet kapnak a célországok gazdaságának globális és lokális problémáiról, a munka világáról, az 

életszínvonalról, foglalkoznak a fenntartható fejlődés kérdéseivel.  

A célnyelvi civilizáció tantárgy tartalma megköveteli a folyamatos tájékozódást a célnyelvi országok 

hírforrásaiban. A tanulók nyomon követhetik a változásokat, megérthetik az egyes országok fejlődésének 

folyamatát, közben pedig gyakorolják a digitális és hagyományos médiumok használatát. Eleinte segítséggel, 

később önállóan értékelik a talált információk hitelességét.  

A célnyelvi civilizáció tanulása valós élethelyzetekre készíti fel a tanulókat, feladatok megoldása során 

fejleszti a problémamegoldó képességet. A tanulók információszerzés közben megtanulnak a célnyelven 

jegyzetelni, rendszeresen használják az önálló, áttekinthető, lényegkiemelő jegyzetelési technikákat a hangzó 

és az írott szövegek feldolgozásakor. Civilizációs tanulmányaik hozzájárulnak ahhoz, hogy gondolataikat, 

megállapításaikat kifejezzék és szabatosan indokolják a célnyelven. A tantárgy jó lehetőséget kínál a 

kooperatív tanulási technikák alkalmazására (mozaik módszer, projektmunka, szakértői csoport stb.).  

A célnyelvi civilizáció tantárgy komplex jellegéből adódóan számos kulcskompetencia fejlesztését támogatja. 

A tanulók idegen nyelvű kommunikációja hitelesebbé válik azáltal, hogy szociokulturális ismereteik és 

interkulturális készségeik fokozatosan fejlődnek, gyakorlatot szereznek a kultúrák közötti párbeszédben. Ezek 

a készségek később is nagy segítséget jelentenek a kapcsolatteremtésben és a kapcsolatok fenntartásában. 

Célnyelvi tanulmányaik során a tanulók megfigyelik, leírják, magyarázzák a szóban forgó területek természeti 

és mesterséges környezetét, azok jelenségeit és folyamatait, kutatják a környezettudatos életmód és 

fenntarthatóság legjobb gyakorlatát a célországokban, bővítik természettudományos műveltségüket a 

célországok tudományos-technikai vívmányainak megismerésével. 

Megismerik a célnyelvi országok történelmének kulcsfontosságú eseményeit, az állam felépítését, az 

állampolgári jogokat, az aktuális politikai és társadalmi törekvéseket. Megtanulják az emberi jogok tiszteletét, 

az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség megbecsülését. Tájékozódnak más országok 

kulturális örökségéről az irodalomban, a zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális 

művészetekben, a tárgyak, épületek, terek kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a 

mozgókép segítségével. A tantárgy tanulására jellemző produktív és interaktív tevékenységek támogatják a 

művészeti alkotások értő és beleérző értelmezését a népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok 

vonatkozásában is. A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanulókban pozitív attitűd alakuljon ki a művészetek, 

a művészi kifejezés sokfélesége iránt, nyitottakká váljanak az esztétikai élmények befogadására. 

Az önálló és csoportos problémamegoldó tevékenységek, a kooperatív módszerek alkalmazása felkészíti a 

tanulókat a csoportban folyó közös munkavégzésre. Megtanulják, hogyan alkalmazkodjanak társaikhoz, 

hogyan osszák meg ismereteiket, hogyan fogadják el, vagy hogyan vitassák mások véleményét. Kialakul reális 

önértékelésük, megtanulják elfogadni a kritikát, és mások értékelésének kulturált módját is gyakorolhatják. A 

folyamat eredményeképpen fejlődik személyiségük, erősödik belső motivációjuk, és kialakulnak önálló 

tanulási stratégiáik, ami az egész életen át tartó tanulás elengedhetetlen feltétele.  

 

Óraszám: a 9–10. évfolyamon heti 1 óra, a 11–12. évfolyamon heti 2 óra. 

A célnyelvi civilizáció tantárgy fejlesztési feladatai: 

1. Ismeretszerzés célnyelven 

2. Mérlegelő gondolkodás 

3. Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

4. Tájékozódás időben és térben 

 

Ismeretszerzés célnyelven 

9–10. évfolyam 

Ismeretszerzés személyes beszélgetésekből, célnyelven írott, vagy audio(vizuális) forrásokból, statisztikai 

táblázatokból, grafikonokból, diagramokból, képi forrásokból. A megszerzett ismeretek rendszerezése, 

értelmezése. 

Vizuális rendezők (táblázatok, ábrák, vázlatok) készítése. 

Információgyűjtés célnyelven az adott témához a különböző szövegekből, médiumokból. Az információk 

értelmezése, a lényeges információk felismerése és rendszerezése. A különböző típusú forrásokból származó 

információk összevetése. Jegyzetkészítés, tartalmi összefoglalók és vázlatok írása célnyelven. 
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Autentikus szövegek, filmek és képi források (fényképek, karikatúrák stb.) felhasználása a célországokban élő 

emberek gondolkodásmódjának, szokásainak, életvitelének megértéséhez és bemutatásához. 

Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok, használata mind nyomtatott, mind digitális formátumban. 

Az olvasottak alapján lényeget kiemelő vázlat és jegyzet készítése célnyelven. 

Közös, majd önálló forráskeresés célnyelven az internet lehetőségeit felhasználva. Ezen digitális források 

felhasználása, azok előnyeinek, korlátainak és kockázatainak ismeretével. 

11–12. évfolyam 

Ismeretszerzés célnyelven írott, vagy hallott forrásokból, statisztikai táblázatokból, grafikonokból, 

diagramokból, szépművészeti és képzőművészeti alkotásokból, képi forrásokból. 

Önálló információgyűjtés célnyelven az adott témához a különböző médiumokból, az információk önálló 

értelmezése, összevetése, az ismeretlen nyelvi elemek jelentésének kikövetkeztetése, lényeges és specifikus 

információk felismerése, kiemelése, rendszerezése és értékelése, valamint különböző típusú forrásokból 

származó információk összevetése. Önálló jegyzetkészítés célnyelven. 

Szépirodalmi és képzőművészeti alkotások, filmek és képi források (fényképek, karikatúrák stb.) 

felhasználása a célországokban élő emberek gondolkodásmódjának, szokásainak, életvitelének megértéséhez 

és bemutatásához. 

Segédkönyvek, kézikönyvek, atlaszok, lexikonok használata.  

Az olvasottak alapján lényeget kiemelő jegyzetek készítése célnyelven.  

Az interneten található digitális források önálló felhasználása, azok előnyeinek, korlátainak és kockázatainak 

ismeretével. 

 Mérlegelő gondolkodás 

9–10. évfolyam 

A célnyelvi országok hazánkétól eltérő sajátosságainak felismerése. A célnyelvi országok társadalmi 

berendezkedéséről szerzett ismeretek alapján társadalmi, erkölcsi problémák felismerése, megfogalmazása. 

A lényeg kiemelése, szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempont szerint. 

Adott témával kapcsolatos eltérő vélemények felismerése és értékelése. Tények és vélemények 

megkülönböztetése a hagyományos és a digitális médiumokban. 

Igaz történetek és legendák valóságtartalmának, összefüggéseinek vizsgálata. 

Különböző források vizsgálata a hitelesség szempontjából. 

Kérdések, felvetések önálló megfogalmazása a célnyelvi országokról tanult ismeretek kapcsán. Az egyes 

társadalmi jelenségek hátterének, okainak keresése. 

A kultúrák és értékrendek közötti különbségek felismerése, összehasonlítása. 

11–12. évfolyam 

A célnyelvi országok társadalmi, politikai, erkölcsi problémáinak felismerése, megfogalmazása, a tanult 

ismeretek problémaközpontú elrendezése. 

A lényeg kiemelése, tételmondat megfogalmazása, szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempont 

szerint. 

Sorsdöntő események hatásainak elemzése. 

Elfogultság, manipulatív szándékok, érvelési hibák felismerése a hagyományos és digitális médiumokban. 

Különböző szövegek, hanganyagok, filmek stb. vizsgálata a hitelesség szempontjából. 

Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi jelenségekről, azok hátteréről, okairól, érvek gyűjtése a 

feltevések mellett és ellen, valamint azok mérlegelő értékelése. 

A kultúrák és értékrendek közötti különbségek felismerése, összehasonlítása a saját kultúrával és értékrenddel. 

 Kommunikáció és problémamegoldás célnyelven 

9–10. évfolyam 

Összefüggő szöveg alkotása írásban és szóban a célnyelvi országokról kulcsszavak, kifejezések 

felhasználásával. 

Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven változatos források alapján, adott szempontok szerint. 

A téma előnyös és hátrányos jellemzőinek felismerése. A tény és a vélemény megkülönböztetése. 

Részvétel informális vitákban. Cáfolat és ellenérvek megfogalmazása. 

Saját vélemény megfogalmazása, a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése, 

véleménykülönbségek tisztázása. 

Fogalmazás írása valamely tanult témakörben, összehasonlítás. 

11–12. évfolyam 
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Összefüggő szöveg alkotás önállóan írásban és szóban a célnyelvi országokra jellemző fogalmak 

azonosításával és helyes használatával.  

Beszámoló, kiselőadás tartása célnyelven változatos forrásokból származó szövegek alapján, megfelelő szó- 

és mondathangsúlyozással, interferencia nélkül. 

Az érvelés szerkezetének, a bizonyítás módjainak ismerete, cáfolat és ellenérvek megfogalmazása, 

érvrendszer felépítése, logikus és tárgyilagos érvelés. Részvétel formális és informális vitákban, 

döntéshozatali folyamatokban. 

Saját vélemény érthető, árnyalt megfogalmazása, mások érvelésének megértése, elfogulatlan összefoglalása, 

véleménykülönbségek tisztázása, saját álláspont továbbfejlesztése. 

Esszé- és újságcikkírás; saját nézőpont kifejtése, ellentétes álláspontok ütköztetése, a probléma világos 

megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, következtetések levonása. 

 Tájékozódás időben és térben  

9–10. évfolyam 
A célnyelvi országok és fontosabb városaik, történelmi helyszínek azonosítása térképen. 

Kronológiai adatok rendezése, események csoportosítása korok szerint. A történelmi tér változásainak 

leolvasása különböző (pl. népsűrűséget, vallási megoszlást ábrázoló) térképekről. 

A földrajzi környezet életmódra, a szokásokra gyakorolt hatásának felismerése. A földrajzi, történelmi, 

társadalmi események közötti összefüggések felismerése. 

A tanultak elhelyezése egy kiemelt időponthoz képest. 

Események, jelenségek leolvasása történelmi térképekről, elhelyezésük a megfelelő történelmi korszakban, 

kronológiai számítások. 

Párhuzamok és különbözőségek keresése Magyarország és a célország(ok) szokásai, hagyományai, társadalmi 

eseményei között térben és időben. 

11–12. évfolyam 
A célországok fejlődése, kultúrája szempontjából fontos helyszínek azonosítása a térképen. 

Különböző korszakok térképeinek összehasonlítása, a történelmi tér változásainak leolvasása különböző (pl. 

népsűrűséget, vallási megoszlást ábrázoló) térképekről. 

A földrajzi környezet szerepe az egyes kultúrák és államok kialakulásában. Geopolitikai következmények 

megfogalmazása. 

Tájékozódás a történelmi időben. 

A célországok fejlődése szempontjából fontos események időrendi sorrendbe állítása, néhány dátum ismerete, 

kronológiai számítások.  

A célországok történelmének összevetése a magyar történelem (eltérő) időbeli ritmusával és a kölcsönhatások 

elemzése. 

Témakörök a 9-10. évfolyamon 

Javasolt óraszám: témakörönként 4 óra. 

 

1 

Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok természetföldrajza 

 

Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok földrajzi fekvésének, felszínének, felszínformáinak, 

tájegységeinek és legfontosabb vízrajzi jellemzőinek megismerése és 

kontúrtérképen történő elhelyezése. 

Az éghajlat és az időjárás változásának és a célnyelvi országok legjellemzőbb 

élővilágának ismerete – a többi tantárgyra is építve.  

Geopolitikai következmények felismerése, megfogalmazása, a közigazgatási 

régiók (autonómiák, tartományok, államok) azonosítása térkép segítségével.  

Nemzeti jelképek (zászlók, címerek) és szimbolikájuk értelmezése.  

Népességi adatok (lakosságszám, népsűrűség) elemzése térkép alapján.  

A népesség eloszlásának területi sajátosságai, ennek természeti, társadalmi, 

gazdasági okai és következményei; a bevándorlók szerepe az egyes célnyelvi 

országok népességének alakulásában, valamint a bevándorlás és a 

bevándorlás korlátozásának okai. 

A célnyelvi országok leghíresebb városainak, turisztikai központjainak, 

nevezetességeinek megismerése, bemutatása. 
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Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Topográfia, nemzeti jelképek, felszíni formák, víztípusok, éghajlati és 

földrajzi övezetek, időjárási-éghajlati elemek, élővilág, a településtípusok. 

 

 

2 

Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok gazdasága 

 

Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok gazdasági adottságainak és jellemzőinek, főbb gazdasági 

ágazatainak, a világ társadalmi-gazdasági rendszerében betöltött szerepének, 

a magyar vonatkozásoknak a megismerése. 

Nemzetközi viszonylatban is híres termékek, márkák és a Magyarországon 

jelenlévő nagyvállalatok megismerése.  

A főbb szárazföldi, vasúti, vízi és légi közlekedési útvonalak, az egyes 

közlekedési ágak főbb sajátosságainak megismerése. 

A lakosság életszínvonalának megismerése.  

Önálló információszerzés és az információk értelmezése az aktuális és 

alapvető gazdasági kérdések területén. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, nemzetgazdaság, közúti közlekedés, 

ökonómia és ökológia, fenntartható fejlődés, nemzetközi szervezetek, 

multinacionális vállalatok, infláció, GDP. 

 

3 

Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok politikai berendezkedése 

 

Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok politikai berendezkedésének megismerése. 

Tájékozódás a célországok állam- és intézményrendszerének felépítéséről, a 

kormány- és az államfő hatásköréről. 

A jelentős politikai pártok a célországokban. 

A társadalmi, politikai, erkölcsi problémák felismerése, megfogalmazása. 

A civil szervezetek szerepe a társadalomban, a civil mozgalmak jelentősége a 

célországokban. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Államformák, alkotmányosság, hatalmi ágak: a törvényhozó, végrehajtó és 

igazságszolgáltató hatalom, államfő, demokrácia, politikai 

intézményrendszer, társadalmi és politikai konfliktus, autonómia, 

szolidaritás, politikai és szociális jogok, a kisebbségi jogok, civil szféra. 

 

4 

Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyai 

 

Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyai, a különböző kultúrák, társadalmi 

rétegek, csoportok, eltérő kultúrák tanulmányozása. 

A célnyelvi országokban létező társadalmi rétegek, csoportok (öregek, 

fiatalok, gyerekek, nők, kisebbségek, bevándorlók) aktuális helyzetének, 

együttélési formáinak, civilizációs konfliktusainak, társadalmi 

feszültségeinek megismerése és helyzetük összehasonlítása, az eltérések, 

illetve párhuzamok keresése. 

A hazai és a célnyelvi országok oktatási rendszere közti különbségek és 

hasonlóságok feltárása, megértése. 

A tanulás, a tudás és a műveltség mai szerepének értelmezése személyes 

tapasztalatok és a médiából vett példák, valamint a történelemből tanultak 

alapján. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Társadalom, osztály, réteg, csoport, a társadalmi együttélés szabályai, szokás, 

hagyomány, erkölcs, jog, illem, kisebbségek, bevándorlás, emberi alapjogok, 

a jogegyenlőség elve, a gyermekek jogai, diákjogok és kötelességek, egészség 
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és társadalombiztosítás, munkanélküliség, élethosszig tartó tanulás, 

demográfia, demográfiai robbanás, elöregedés, túlnépesedés. 

 

 

5 

Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

Hagyományok, szokások, életmód 

 

Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok családmodelljeinek elemzése, a családi szereposztás 

azonosítása.  

A gyermekek helyzetének, legfontosabb jogainak és kötelességeinek 

bemutatása a családban, ezek összevetése a hazai viszonyokkal.  

A célnyelvi országok nemzeti és családi ünnepeinek, népi hagyományainak, 

szokásainak megismerése. 

A célnyelvi országok hagyományos ételei, tipikus alapanyagok, régiók tipikus 

ételei. Étkezési szokások. 

A szabadidő eltöltése, a kulturált szórakozás, nyaralási és pihenési szokások 

bemutatása. A turizmus hatása a célnyelvi országokra. 

A vidéki és városi élet. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Család, nagycsalád, háztartás, időbeosztás, állami és családi ünnepek, 

gyermeki jogok, kötelességek, elöregedés, egészséges életmód, urbanizáció, 

gasztronómia, gyorséttermek, kiegyensúlyozott táplálkozás, nemzeti ételek. 

 

 

6 

Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

Környezetvédelem 

 

Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az éghajlati változások és a hozzájuk kapcsolódó ártalmak (pl. üvegházhatás, 

felmelegedés) kialakulásának és folyamatának ismerete, a változások 

okainak értelmezése. 

A környezetszennyezés fajtáinak megismerése (pl. levegő-, talaj- és 

vízszennyezés).  

A környezetszennyezés hosszú távú következményeinek felismerése (pl. 

édesvíz hiánya, energiaforrások kimerülése, életlehetőségek megszűnése, 

migráció). 

A háztartási, ipari és veszélyes hulladék kezelése és újrahasznosítása a 

célnyelvi országokban és hazánkban. 

A hagyományos energiaforrások és a nukleáris energia előnyeinek és 

veszélyeinek ismerete, valamint az alternatív energiaforrások ismertetése (pl. 

megújuló energiaforrások). 

A célnyelvi országokban és hazánkban leggyakrabban előforduló környezeti 

katasztrófák ismerete (pl. árvíz, vízszennyezés). 

A célnyelvi országokban és hazánkban működő legfontosabb 

környezetvédelemmel foglalkozó szervezetek és tevékenységük megismerése 

(pl. Greenpeace, zöld mozgalmak). 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Környezetszennyezés, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, 

újrahasznosítás, megújuló energiaforrások, erózió, urbanizáció, 

felelősségvállalás, ökológia, éghajlatváltozás, globális és regionális 

problémák, közlekedés. 

 

7 

Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

Tömegkommunikáció, média 

 

Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A kereskedelmi és a közszolgálati médiumok. 

A célnyelvi országok egyes televíziós és rádióműsorainak megismerése, 

bemutatása. Tévézési szokások a célnyelvi országokban és hazánkban. 
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A célnyelvi országok egyes nyomtatott sajtótermékeinek és néhány, a 

célnyelvi országokhoz kötődő internetes portálnak a megismerése és 

bemutatása. 

A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése. 

A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk mérlegelő 

kezelése, hitelességük ellenőrzése más források, pl. az internet segítségével. 

Az internet szerepe a tömegkommunikációban, az online források hatása a 

jövő tömegkommunikációjára. 

A reklámok, hirdetések értelmezése a célországok kultúrájának, társadalmi 

szokásainak ismeretében. 

Műsorkészítés, lapszerkesztés. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Sajtó, sajtószabadság, cenzúra, nyomtatott, hangzó és digitális 

sajtótermékek, bulvársajtó, minőségi újságírás, internet, közszolgálati és 

kereskedelmi csatornák, reklámok, hirdetések, véleményformálás, 

manipuláció, média, tömegkommunikáció. 

 

 

8 

Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

Sport 

 

Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az egészséges életmód és a sportolás szerepe a mindennapi életben 

(szabadidősport, tömegsport) a célnyelvi országokban és hazánkban. 

A legjellegzetesebb sportágak a célnyelvi országokban és hazánkban. 

Sporthoz kötődő fogalmak ismerete (pl. fair play, versenyszellem, 

csapatszellem, veszíteni tudás képessége); a sport személyiségformáló 

szerepe. 

Az olimpiai eszme és az olimpiai játékok; a célnyelvi országok és hazánk 

legnagyobb sikerei az olimpiákon. 

A célnyelvi országokban és hazánkban megrendezett legjelentősebb 

sportesemények bemutatása. 

Néhány, a célnyelvi országokból és hazánkból származó sikeres sportoló, 

illetve csapat bemutatása. 

Új tendenciák a sportban; a küzdősportok és az extrém sportok elterjedése 

és ezek hatása. 

Az élsport negatív aspektusainak mérlegelő szemlélete (pl. durvaság, 

teljesítménynövelő szerek, a túlzott anyagi ellenérték romboló hatásai). 

A sportolók sztárrá válásának hatása az emberekre és a sportra (pl. 

reklámok, anyagi előnyök, divatteremtés). 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Szabadidősport, tömegsport, szabályok, élsport, csapatszellem, 

versenyszellem, fair play, győzelem, vereség, dopping, egyéni- és csapatsport, 

extrém sport, életvitel, egészséges életmód, helyes táplálkozás, sportsérülések, 

élettani hatások, szabályok, felszerelések, sportközvetítések. 

 

 

9 
Tematikai egység /  

Fejlesztési cél 
Tudományok 

 

Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Ismeretszerzés a tudomány fejlődéséről, hatásairól (pl. ipari forradalom, 

XX. századi technikai forradalom). 

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű tudósának, 

feltalálójának megismerése és bemutatása.  

Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a modern 

technikai eszközök elterjedésének okairól, hatásáról, pozitív és negatív 

aspektusairól. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Tudomány, technika, találmányok, vívmányok, űrkutatás, kozmológia, 

nukleáris fizika, orvostudomány, IKT, pszichológia, agykutatás, evolúció. 
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A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén 

A tanuló a szükséges szókincs felhasználásával, esetenként digitális eszközök alkalmazásával, érthetően be 

tudja mutatni a tanulmányai során feldolgozott témákat.  

Ismeri a célnyelvi országok földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. 

Magyarországot be tudja mutatni egy célnyelvi beszélő számára, összehasonlításokra képes. 

Ismeri a célnyelvi országok gazdasági jellemzőit, értelmezi a különböző gazdasági mutatókat. Alapvető 

összehasonlításokra is képes. 

Ismeri a célnyelvi országok politikai rendszerét, össze tudja hasonlítani azokat a magyar politikai 

berendezkedéssel. 

Ismeri a célnyelvi országok jellemző társadalmi viszonyait, a leggyakoribb szociális problémákat. 

Tájékozott a célországokban élő emberek hétköznapjairól, szokásairól, gondolkodásmódjáról, életviteléről. 

Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait. 

Érti a környezetszennyezés következményeit és a környezetvédelem fontosságát. 

Használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs csatornáit az információgyűjtésben, képes az információk 

rendszerezésére, kérdések megfogalmazására. 

Tájékozott a célnyelvi országok legjellegzetesebb sportágai és sporteseményei területén. 

Ismer a célnyelvi kultúrákból néhány kiemelkedő jelentőségű tudományos-technikai vívmányt, valamint azok 

alkotóit. 

Képes hazáját több szempontból bemutatni a célnyelven. 

Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait. 

 

Témakörök a 11-12. évfolyamon 

Javasolt óraszám: a 11. évfolyamon témakörönként 9 óra, a 12. évfolyamon 8 óra. 

1 
Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok gazdasága 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok gazdaságának a világ társadalmi-gazdasági rendszerében 

betöltött szerepe, a magyar vonatkozások, valamint a fenntartható gazdaság 

lehetőségeinek megismerése. 

A célnyelvi országokban való munkavállalás lehetőségei és a lehetséges 

kockázatok számbavétele. 

Mindennapi gyakorlati gazdasági és pénzügyi ismeretek (fizetőeszköz, 

számlanyitás, bankrendszer, adózás). 

A célországok kapcsolatának megismerése a nemzetközi gazdasági 

szervezetekkel (IMF, Világbank, WTO, Európai Unió), e kapcsolatok bemutatása. 

A tőke és a munkaerő-mobilitás előnyeinek, hátrányainak számbavétele. 

A fogyasztóvédelem, a fogyasztói kifogások orvoslási lehetőségeinek 

megismerése. 

Néhány összefüggés felismerése az életszínvonal, a globális problémák és a 

fenntarthatóság között. 

Önálló információszerzés és az információk értelmezése, az ismeretlen nyelvi 

elemek jelentésének kikövetkeztetése, a különböző típusú hírforrások összevetése 

az aktuális és alapvető gazdasági kérdések területén. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Gazdasági ágak, ágazatok, szektorok, globalizáció, integráció, regionális 

folyamatok, nemzetgazdaság, közúti közlekedés, ökonómia és ökológia, 

fenntartható fejlődés, nemzetközi szervezetek, multinacionális vállalatok, a pénz 

világa, adók,  

euróövezet, euróválság, infláció, GDP, IMF, Világbank, WTO. 

 

 

2 
Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok politikai berendezkedése 
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Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célországok és Magyarország választási rendszerének sajátosságai, ezek 

összevetése. 

A jelentős politikai pártok szerepe a célországokban, a tevékenységüket 

meghatározó jogrend. 

A társadalmi, politikai, erkölcsi problémák felismerése, megfogalmazása, 

lehetséges javaslatok a konfliktusok elrendezésére. 

Politikai események elemzése és értelmezése segítséggel és önállóan, 

következtetések levonása. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Államformák, politikai és választási rendszerek, alkotmányosság, hatalmi ágak: a 

törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalom, államfő, demokrácia, 

politikai intézményrendszer, társadalmi és politikai konfliktus, autonómia, 

szolidaritás, politikai és szociális jogok, a kisebbségi jogok, civil szféra. 

 

 

3 
Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyai 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A célnyelvi országok társadalmi viszonyainak tanulmányozása, problémák 

feltárása, megoldáskeresés a feszültségek oldására.  

A munka világának bemutatása (pályaválasztás, munkavállalás, a célországba 

irányuló munkaközvetítés, munkanélküliség kérdései, érdekképviseletek); 

munkaerő-piaci információk gyűjtése, a célnyelvi országok munkaerő-piaci 

lehetőségeinek feltérképezése (pl. állások és elvárások). 

Egészségügyi, társadalombiztosítási ismeretek a célországokról. 

Leggyakoribb civilizációs és környezeti ártalmak, mentálhigiénés problémák 

felismerése. 

A vallás és az egyházak szerepének megértése a társadalomban. 

A társadalmat érintő alapvető globális problémák tudatosítása (pl. bűnözés, 

droghelyzet), és a segítségnyújtás lehetőségeinek feltárása. 

A célnyelvi dialektusok ismerete, szerepe a nyelvhasználatban, néhány példa 

említése. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Társadalom, osztály, réteg, csoport, a társadalmi együttélés szabályai, szokás, 

erkölcs, jog, kisebbségek, bevándorlás, emberi alapjogok, a jogegyenlőség elve, 

jogorvoslat, büntetés, a büntetőeljárás szereplői és főbb szakaszai, segítségkérés 

lehetőségei, pályaválasztás, munkába lépés, önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú, munkavállalói stratégia, munkaerőpiac, munkaadók, munkavállalók, 

munkajog, munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, egészség- és 

társadalombiztosítás, munkanélküliség, élethosszig tartó tanulás, demográfia, 

demográfiai robbanás, elöregedés, túlnépesedés, történelmi vallások és új keletű 

vallási közösségek. 

 

4 
Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

Hagyományok, szokások, életmód 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A gyermekek helyzetének bemutatása a társadalomban, ezek összevetése a hazai 

viszonyokkal, valamint a gyermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatos 

közvélekedés megismerése.  

A célnyelvi országok tradicionális és modern konyhaművészetének 

tanulmányozása; az életmód változásának hatása a modern konyhára. 

A kultúrára jellemző gondolkodásmód, ideálok, értékek feltárása, a célnyelvi 

országokban elvárt magatartásformák megismerése, gyakorlása.  

A városiasodás és az életminőség alakulásának bemutatása. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Család, családtervezés, „szingli”, nagycsalád, háztartás, időbeosztás, állami és 

családi ünnepek, gyermeki jogok, kötelességek, esélyteremtés, elöregedés, 
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egészséges életmód, fogyatékkal élők, életminőség, urbanizáció, gasztronómia, 

gyorséttermek, kiegyensúlyozott táplálkozás. 

 

5 
Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

Környezetvédelem 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A környezetszennyezés fajtái, az éghajlati változások ismerete, a változások 

okainak értelmezése. A hosszú távú következmények felismerése. 

Hulladékkezelés. Energiaforrások. Környezetvédelmi szervezetek. 

Környezetvédelem. 

Ökológiai szemlélet és felelősségvállalás a mindennapi életben, a 

környezettudatos magatartás fontosságának felismerése (pl. szelektív 

hulladékgyűjtés, újrahasznosítás). 

A fogyasztói társadalom és az urbanizáció új jelenségeinek felismerése, érvelés 

ezek mellett vagy ellen (pl. környezetkímélő közlekedés, túlfogyasztás). 

A célnyelvi országok és hazánk törekvései a környezeti károk enyhítésére és a 

fenntartható fejlődés megteremtésére; ezek eredményei és kudarcai.  

A genetika legújabb eredményei és ezek veszélyei (pl. génmódosított 

élelmiszerek); az alkalmazás dilemmái. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Környezetszennyezés, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, 

hulladékkezelés, újrahasznosítás, megújuló energiaforrások, erózió, urbanizáció, 

felelősségvállalás, ökológia, éghajlatváltozás, globális és regionális problémák, 

közlekedés, génmanipuláció. 

 

 

 

6 
Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

Tömegkommunikáció, média 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A kereskedelmi TV-csatornák, a hírcsatornák és a közszolgálati TV helyzete, 

szerepe és feladata a célnyelvi országokban és hazánkban. 

A média tömegformáló szerepének felismerése és értékelése; önálló 

véleményalkotás példákkal és érvekkel alátámasztva. 

A tömegkommunikációs csatornákból szerzett információk mérlegelő kezelése, 

hitelességük ellenőrzése más források, pl. az internet segítségével. 

A reklámok etikusságának vizsgálata. 

A tömegkommunikációra és médiára vonatkozó törvények és a sajtószabadság 

fogalmának megbeszélése. 

A sajtó politikai függetlensége és a sajtószabadság megvalósulása, a 

sajtószabadság és a média szerepének összehasonlítása a célnyelvi országok és 

hazánk viszonylatában a különböző történelmi korokban. 

Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása a sajtó teljes 

szabadsága mellett vagy ellen. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Sajtó, sajtószabadság, cenzúra, nyomtatott, hangzó és digitális sajtótermékek, 

bulvársajtó, minőségi újságírás, felelősségteljes tájékoztatás/tájékozódás, internet, 

közszolgálati és kereskedelmi csatornák, reklámok, hirdetések, 

véleményformálás, manipuláció, média, tömegkommunikáció. 

 

 

7 
Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

Irodalom, történelem, művészetek 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

A legfontosabb történelmi korszakok megnevezése, és az ezekhez kapcsolódó 

művészeti stílusok azonosítása; a történelem és művészetek kapcsolódási pontjai 

(pl. középkor: román és gótikus stílus).  
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A célnyelvi országok néhány kiemelkedő jelentőségű klasszikus és kortárs 

szerzőjének, képző- és előadóművészének, történelmi személyiségének 

megismerése és bemutatása.  

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő irodalmi és filmművészeti alkotásának 

megismerése, értelmezése, az alkotók bemutatása. 

Irodalmi és filmművészeti alkotások olvasása/megtekintése célnyelven; 

drámarészletek előadása célnyelven. 

A célnyelvi országok legfontosabb történelmi eseményeinek, történelmi 

személyiségeinek megismerése és bemutatása.  

A célnyelvi országokra jellemző építészeti, képzőművészeti stílusok ismerete és 

néhány kiemelkedő fontosságú épület, műalkotás jellemzőinek bemutatása. 

A célnyelvi országok néhány kiemelkedő fontosságú múzeumának, színházának 

megismerése és bemutatása; lehetőség szerint színházi előadások megtekintése 

célnyelven. 

A tömegkommunikáció fejlődésének hatása a kultúra közvetítésére és 

népszerűsítésére a célnyelvi országokban és hazánkban. 

A kulturális élet és a kultúra intézményei, eseményei, szerepe a célnyelvi 

országokban és hazánkban. 

Logikus, érvekkel alátámasztott vélemény megfogalmazása történelmi 

eseményekről, művészeti alkotásokról és tudományos témákról. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Irodalom, műfajok, műelemzés, zenei műfajok, hangszerek, történelmi korszakok, 

események, építészeti stílusok, képzőművészet: festészet, grafika, szobrászat, 

építészet, fotóművészet; előadó-művészet: zene, filmművészet, színházművészet, 

tánc, klasszikus és kortárs művészek. 

 

8 
Tematikai egység 

/  

Fejlesztési cél 

Tudományok 

 
Ismeretek / 

fejlesztési 

követelmények 

Az emberiség történetének legfontosabb, új korszakot nyitó, a célnyelvi 

országokhoz és hazánkhoz kötődő találmányainak, vívmányainak megismerése és 

bemutatása (pl. penicillin, gravitáció, elektromosság, műtéti technikák). 

Tudományetikai kérdések megvitatása, pl. tanulói felvetések vagy aktuális hírek 

alapján. Logikus, érvekkel alátámasztott vélemények/ellenvélemények 

megfogalmazása, viták összefoglalása. 

 
Kulcsfogalmak / 

fogalmak 

Tudomány, technika, találmányok, vívmányok, űrkutatás, kozmológia, nukleáris 

fizika, orvostudomány, IKT, genetika, klónozás, pszichológia, agykutatás, 

etológia, evolúció. 

 

A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén  
A tanuló szabatosan, a szükséges szaknyelv felhasználásával, esetenként digitális eszközök alkalmazásával is 

be tudja mutatni a tanulmányai során feldolgozott témákat.  

Ismeri a célnyelvi országok földrajzi fekvését, felszínformáit, tájegységeit és legfontosabb vízrajzi jellemzőit. 

Érti a célnyelvi országok gazdasági folyamatait, látja a világ társadalmi-gazdasági rendszerében betöltött 

szerepüket. 

Járatos a célnyelvi országok politikai rendszerében, össze tudja hasonlítani azokat a magyar politikai 

berendezkedéssel. 

Tisztában van a célnyelvi országok társadalmi viszonyaival, a leggyakoribb szociális problémákkal, és képes 

javaslatokat tenni a feszültségek oldására. 

Tájékozott a célországokban élő emberek hétköznapjairól, szokásairól, gondolkodásmódjáról, életviteléről. 

Nyitottá és elfogadóvá válik más kultúrákkal szemben, megérti azok sajátosságait. 

Érti a környezetszennyezés következményeit és a fenntartható fejlődés fontosságát. 

Magabiztosan használja a célnyelvi ország tömegkommunikációs csatornáit az információgyűjtésben, képes 

az információk rendszerezésére és mérlegelő értelmezésére. 

Tájékozott a célnyelvi országok legjellegzetesebb sportágai és sporteseményei területén. 
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Ismer a célnyelvi kultúrákból néhány kiemelkedő jelentőségű műalkotást és tudományos-technikai vívmányt, 

valamint azok alkotóit. 

Képes hazáját sokoldalúan bemutatni a célnyelven. 

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának feltételei: 

– Feleljen meg a kerettanterv alapvető célkitűzéseinek. 

– Motiválja a tanulót a nyelvtanulásra 

– Fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek 

– Használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv 

elsajátítását. 

– Legyen tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira 

– Feleljen meg az érettségi követelményeknek (tartalmazzon olyan feladattípusokat, melyek az 

érettségin előfordulnak) 

 

 

 

 

 

32.6. Értékelés 

A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban történő ellenőrzési módja: 

-szóbeli felelet, dolgozat, szódolgozat: 

0-49%  1 

50-62% 2 

63-74%  3 

75-87% 4 

88-100% 5 

 

-témazáró dolgozat: 

0-39%  1 

40-54%  2 

55-69% 3 

70-84% 4 

85-100% 5 

 

-összefoglaló dolgozat, AJ vizsga, osztályozó vizsga: 

0-29% 1 

30-47%  2 

48-64%  3 

65-82%  4 

83-100%  5 

 

A továbbhaladás feltételei a 9-12. évfolyamon 

A tantervben meghatározott követelmények legalább 30%-ának teljesítése kell a következő évfolyamba 

lépéshez. 
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33. Német nyelv 

 

33.1. Német, mint első idegen nyelv 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Német 1. idegen nyelv  9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Heti óraszám 3 3 4 4 

 

 

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

tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind 

valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. 

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

átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek 

segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, 

valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság 

fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek 

bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át tartó 

nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb 

elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult 

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

stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

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

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

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

felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő 

idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, 

társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, 

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

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

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, 

forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 

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

nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból 

fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő 

elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen 
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nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 

képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon 

gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási 

tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A 

nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához 

és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, 

elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 

gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű 

nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az 

alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és 

helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló 

együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket 

hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a nyelvet eszközként, 

hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza, és 

birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

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

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

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

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

információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a tanórán 

kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre 

nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé 

válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos 

szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő 

célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos 

szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi 

előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói 

magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív 

módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói munka 

tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget kapjon. 

Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy digitális 

eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat 

közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek 

által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen 

módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a 
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célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, 

melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre 

elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is 

képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött 

funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, konkrét 

beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható 

nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és 

nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik, a tanulókat nyelvtudásuk alapján kell 

beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

Kimeneti nyelvi szintek: 

9. évf. A2 

10. évf. B1 

A 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem 

szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek 

sikeres teljesítésére. 

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 9–10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. Danke.) 

 ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder 

nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 
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 események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss besichtigten 

wir die Burg.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von Ihnen.) 

 együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer Meinung.) 

 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

 reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... beschweren.) 

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was kann ich für 

dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufügen, …) 

 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit 

freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

 elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

 mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

 beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

 feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

 magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man dieses 

Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

 bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

 személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? Ich denke 

daran, …) 

 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), 

melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 
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 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte nicht 

aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie sind 

eingeladen worden.) 

 zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mellékmondat (Ich 

weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), helyhatározói mellékmondat (Du 

sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las 

ich sehr gerne Märchen.) és elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte 

sie einen Tee.) vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, 

weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film 

anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses, derselbe, 

dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde (Was 

würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban (könnte, müsste 

stb.) 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

33.1.1. 9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

40 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 10 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 19 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 30 

Összes óraszám: 204 

 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
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      Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

ÓRASZÁM: 40 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Persönliche 

Dienstleistungen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung von 

Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- und 

Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Familienkreis, 

soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Verletzungen, medizinische 

Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, 

Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, 

auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen, 

Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engagement 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 
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 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bildungsinstitutionen, 

Teile des Schulgebäudes  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in und 

außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der Schule, 

Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule  

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn und in den 

DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, 

Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, Ausstellungen, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage in 

Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung und 

Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf Menschen und 

Wirtschaft 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

Témakör: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen 

Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Institutionen, 

Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   236 / 489 Pedagógiai Programja 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, Unterhaltung, 

Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

  Interakció a közéleti tématartományban 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

ÓRASZÁM:20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, typische 

Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Kunst, 

Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

 ÓRASZÁM:15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

 ÓRASZÁM: 19 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értelmezése 

és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 
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  TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

  ÓRASZÁM: 10 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 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

 ÓRASZÁM: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

 

 

33.1.2. 11–12. évfolyam 

A nyelvtudás további fejlesztése mellett, a szakasz végére kitűzött cél, a KER szerinti B2 szint elérése, ami 

középszintű, de felsőoktatási felvételi esetén, az emelt szintű érettségi követelményeinek sikeres teljesítését 

jelenti.   

A tanulók tanórai keretek között megismerkednek a német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, 

valamint a sikeres teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kapnak az értékelés szempontjaira, és 

gyakorlatot szereznek a feladatsorok megoldásában. A középiskola utolsó két évében mindezek elérése 

érdekében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, 

hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja. 

Az első idegen nyelvet tanuló közül, a motivált diákoknak, amennyiben szeretnének nyelvvizsgázni, - 

egyéni pedagógia keretében – anyagrészeket emelünk be az emelt szintű csoport helyi tantervéből, ezzel 

biztosítva nekik, a KER szerinti C1-es kimenetet. 

 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák):  

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., Man sollte 

auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben teilweise 

Recht, aber…) 
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 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., Dem kann 

ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten Sie 

davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht hervor, … 

An letzer Stelle steht …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten Reise 

beschweren.) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie bitte…, kein 

Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

 egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich nicht so 

viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód módbeli segédigével, 

múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß nichts 

gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn bewundern.), 

hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), következtető mellékmondat 

(Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), megengedő mellékmondat (Obwohl er viele 

Probleme hat, steht uns immer zur Verfügung.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht gelesen 

werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er will den Unfall 

gesehen haben. 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön umgeschrieben. Mein 

Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 

születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 11–12. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 248 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 
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Témakör neve  óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

20 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 15 

Reisen und Urlaub, Tourismus 15 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 15 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 20 

Aktuelle Themen 20 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 15 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 15 

Wirtschaft und Finanzen 13 

Arbeitswelt und Karriere 15 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 20 

Vorbereitung auf das Abitur 25 

Összes óraszám: 248 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, berühmte 

Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und 

neue Familienmodelle 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, 

Persönliche Dienstleistungen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung von 

Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste (Familienfeste, 

Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –und 

Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, 

Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Familienkreis, 

Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Kleidung als 

Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige 

Krankheiten und Verletzungen, Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), 

positive und negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen, 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, 

auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen, 

Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engagement  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

ÓRASZÁM: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sehenswürdigkeiten, 

Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage in 

Ungarn und im Ausland, Festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung und 

Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf Menschen, 

Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus 

u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományban. 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen 

Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Institutionen, 

Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, Unterhaltung, 

Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos 

nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományban 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

 ÓRASZÁM: 32 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

             ÓRASZÁM: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, typische 

Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, 

Geschichte, Literatur 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 
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TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értelmezése 

és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

 

 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

ÓRASZÁM: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, Konferenzen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche Innovationen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

 ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, 

Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, öffentlicher 

Raum, Ämter 
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des Alltags, 

Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste und 

Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. Feiertage 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am Leben 

einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, 

Beziehung zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-

Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

 

 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, Geld 

überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, Geld 

wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, Geld 

sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban 

 

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának feltételei: 

– Feleljen meg a kerettanterv alapvető célkitűzéseinek. 

– Motiválja a tanulót a nyelvtanulásra 

– Fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek 

– Használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv 

elsajátítását. 

– Legyen tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira 

– Feleljen meg az érettségi követelményeknek (tartalmazzon olyan feladattípusokat, melyek az 

érettségin előfordulnak) 
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33.2. Német, mint második idegen nyelv 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Német 2. idegen nyelv  9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Heti óraszám 3 3 3 3 

 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló nyelvi 

cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai életében egyéni céljait 

elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven 

ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. 

A második idegen nyelv tanulásának fő célkitűzése az alapfokú, felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, 

Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait 

kifejezhesse, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint 

kommunikáljon. 

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv tanulása során szerzett 

tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra.  

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult 

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

stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

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

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

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

felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő 

idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, 

társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, 

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

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

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, 

forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 

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

nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból 

fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő 

elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és 

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

Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon 

gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási 

tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A 

nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához 

és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, 

elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 

gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű 

nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az 

alkotással kapcsolatos tartalmakat. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és 

helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló 

együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket 

hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

Módszerek 

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

érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet eszközként hatékonyan használja, a 

nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő 

szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely épít a más 

tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok kialakítására, az idegen nyelven 

megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a 

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

munka világában zajló információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít az anyanyelvi 

ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák alkalmazására, valamint a nyelvek 

közötti hasonlóságokra és különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a tanórán 

kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre 

nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy 

a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó 

tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása során szükség van a már az első 

idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás 

megtapasztalásában való útmutatásra, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos 

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

tevékenység-központú tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven 

folytatott kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák egyre inkább képes 

arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen idegen nyelven.  

A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló 

részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven beszélőkkel, ilyen módon a saját és 

más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról 

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

egyénileg, akár csoportosan készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére 

képes saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

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

idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind pedig nyelvi és kognitív 

szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak 

egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz 

egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia, azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A 

nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból 

kinyert információkat fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 

nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazva 

jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a szövegértés és a szövegalkotás 

során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és 

figyelemvezető eszközöket használjon. 

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

környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, nyelvi és kognitív 
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szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a projektmunkák, a 

kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle 

értékelési formák a második idegen nyelv esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és 

örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása 

hosszú távú fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja 

nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, 

valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A használható 

nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és 

nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján kell 

beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

33.2.1. 9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a német nyelv alapvető 

szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai segítségével a második idegen nyelvből 

is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális kompetenciáját. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, tudatos 

nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás és a szakmai 

boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal ismerkedik 

meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során fejlődik 

szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.  

 

Nyelvi funkciók a német, mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! 

Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

 információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne in … Woher 

kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den Ferien?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es geht mir super.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Viel Spaß! Gute 

Besserung!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues Jahr.) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-mailben 

(Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde ich toll.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine Mutter.) 
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 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele auch!) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den Text!) 

 akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

 öröm kifejezése (Das freut mich!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

 ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

 javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Nein, leider nicht. 

Einen Tee, bitte!) 

 kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, 

gerne., Nein, danke.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr …?), 

Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? Wohin 

fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch 

auf.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, zwei, 

erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, in) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, jeden Tag), 

időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmások (das, ich) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

 modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich mag tanzen. Ich 

kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein Eis?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 9–10. évfolyamon a német mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 204 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve          óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

40 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 30 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben 10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 30 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 9 

Unterhaltung 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 10 

Összes óraszám: 204 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich 

Óraszám: 40 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare Umgebung, 

Zuhause 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, 

Einrichtung, Kleider 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Mahlzeiten, 

Kleidungsstücke 

 A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 főbb ünnephez 

(pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, állandósult szókapcsolat ismerete 

 Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, Wetter 

 Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

ÓRASZÁM: 30 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der Schule, 

Mitschüler 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in und 

außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, Verwendung 

von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, Ziele 

mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

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

tevékenységek során 

 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, Reisedokumente, 

Verkehrsmittel 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage in 

Ungarn und im Ausland 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen 

Institutionen und im Dienstleistungssektor  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und öffentliche 

Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und 

Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, Unterlagen, 

Prospekte 
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 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 

Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wegbeschreibung, 

Auskunft geben 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Freizeitaktivitäten, Hobbys, 

Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

 ÓRASZÁM: 30 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek felismerése 

 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

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

csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 
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 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

 

33.2.2. 11–12. évfolyam 

A 11. évfolyamra már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a második idegen nyelvből a tanuló, és célja az, 

hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már rendelkezik bizonyos szintű 

tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, a többi 

témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek végére a 

tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra 

adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A második nyelvet tanulók közül többen, (akik, az áltaklános iskolában németet tanultak) szeretnének 

nyelvvizsgázni, ezért ezekben a csoportokban,- egyéni pedagógia keretében - anyagrészeket emelünk be az 

első nyelv helyi tantervéből, ezzel biztosítva számukra a középszintű érettségire történő felkészülést, B1-es 

ill. a nyelvvizsgára a B2 szint elérését. 

 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

 információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen Supermarkt? 

Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das stimmt 

nicht.) 

 akarat kifejezése (Ich will.) 

 képesség kifejezése (Ich kann.) 

 lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder 

nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir leid, ich 

kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?) 
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 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen 

Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es tut 

mir leid.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

 események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr interessant. 

Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich 

fahren.) 

 birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der 

Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist 

ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die Ecke), 

elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), időpontok - 

Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

 modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino 

gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke darf noch nicht 

aufstehen) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. 

Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, denn, 

aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló elemek 

a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a tanult nyelvi 

elemek felhasználásával. 

 

 

A 11–12. évfolyamon a német mint idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 186 óra. 

 

Témakör neve óraszám 
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Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

25 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 20 

Reisen und Urlaub, Tourismus 10 

Öffentliches Leben  10 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 

Aktuelle Themen 16 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 

Unterhaltung 10 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 15 

Összes óraszám: 186 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich:  Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

ÓRASZÁM: 25 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und weitere 

Umgebung, mein Wohnort 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der Wohnung, 

Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- und 

Familienfeiern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Familienkreis, 

soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und negative Charakterzüge 

 Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, auf 

dem Lande 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, Wetter und 

Klima, Jahreszeiten 
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 Környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

 ÓRASZÁM: 20 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: Bildungsinstitutionen, Teile 

des Schulgebäudes 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in und 

außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, Verwendung 

von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, Ziele 

mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

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

tevékenységek során 

 

 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und Reiseleiter 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Unterkunftsmöglichkeiten, 

Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, Ausstellungen, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage in 

Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung und 

Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und Gruppenreise, 

kulturelle Unterschiede 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

 

 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben  

 ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen 

Institutionen und im Dienstleistungssektor  



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   255 / 489 Pedagógiai Programja 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und öffentliche 

Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und Sehenswürdigkeiten im In- und 

Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, Unterlagen, 

Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Ereignisse, 

Unterhaltungsmöglichkeiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, Kultur, 

Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

 ÓRASZÁM: 16 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

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

és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 
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Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának feltételei: 

– Feleljen meg a kerettanterv alapvető célkitűzéseinek. 

– Motiválja a tanulót a nyelvtanulásra 

– Fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek 

– Használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv 

elsajátítását. 

– Legyen tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira 

 

 

 

33.3. Német mint első idegen nyelv (tagozat) tantárgy kerettanterve 

9–12. évfolyam 

Óraterv – 9-12. évfolyam 

Német nyelvi tagozat  9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Heti óraszám 5 5 5 5 

 

 

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

tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind 

valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, ismereteket szerezni. 

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

átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó fejlesztésén, melyek 

segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás iránti 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, 

valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság 

fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek 

bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át tartó 

nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre tudatosabb 

elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a társértékelés 

alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult 

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

stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

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

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

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

felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő 

idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, 

társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, 

ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 
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állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, 

forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 

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

nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból 

fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő 

elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen 

nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív 

képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon 

gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási 

tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A 

nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához 

és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása során a 

tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, 

elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns 

gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű 

nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az 

alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és 

helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló 

együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket 

hoz, ezekről beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a nyelvet eszközként, 

hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának megfelelően alkalmazza, és 

birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

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

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

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

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

információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a tanórán 

kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a nyelvórán egyre 

nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé 

válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos 

szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő 

célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos 

szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi 

előadások, internetes kutatási feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói 

magatartást. Ennek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív 

módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 
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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.  

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.   

 

Kimeneti szintek: 

9. évf. A2 

10. évf. B1 

11. évf. B1/B2 

12. évf. B2/C1 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2/C1nyelvi szint a kimeneti cél, 

ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű idegen nyelvi 

érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére.  

A tagozatos képzés célja a KMK DSD II nyelvvizsga letétele, mely kétszintű vizsga, teljesítménytől 

függően B2 illetve C1 szintű kimenettel. 

33.3.1. 9–10. évfolyam 

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 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   259 / 489 Pedagógiai Programja 

listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további gyakorlása, 

tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

 öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

 sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

 csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

 remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

 bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

 ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

 szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

 elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. Danke.) 

 ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

 elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder 

nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

 események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss besichtigten 

wir die Burg.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

 bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

 gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von Ihnen.) 

 együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

 hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

 félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

 egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer Meinung.) 

 véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

 ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...) 

 szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

 emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

 reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... beschweren.) 

 tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

 segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was kann ich für 

dich tun? – Danke, es geht schon.) 

 beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufügen, …) 

 megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

 körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

 érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

 elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.) 

 közömbösség (Das ist mir egal.) 

 indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

 szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

 megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit 

freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 
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 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

 elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

 mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

 beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

 segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

 engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

 feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

 magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man dieses 

Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

 bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

német nyelvű kifejezések példák): 

 személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

 függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

 vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? Ich denke 

daran, …) 

 főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), 

melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

 modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte nicht 

aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

 műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.) 

 szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie sind 

eingeladen worden.) 

 zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

 mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mellékmondat (Ich 

weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), helyhatározói mellékmondat (Du 

sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las 

ich sehr gerne Märchen.) és elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte 

sie einen Tee.) vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, 

weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film 

anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)  

 névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses, derselbe, 

dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

 feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde (Was 

würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban (könnte, müsste 

stb.) 

 kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 9–10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma a tagozaton: 340 óra. 
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TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 60 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Persönliche 

Dienstleistungen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung von 

Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- und 

Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Familienkreis, 

soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und Verletzungen, medizinische 

Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, 

Zukunftspläne, persönliche Erfolge und Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

közeli és távoli rokonok 

kedvenc rokonaim - miért? 

névadási szokások a családon belül  

érdekes családi történetek a múltból 

jövőképem (plakát, prezentáció) 

példaképem, ill. egy híres ember élete 

internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

különbségek, hasonlóságok 

a mai kor családtípusai 

szerepek a családon belül 

a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

vitafórum  

pl. tinédzserek helyzete a családban 

szerepjáték:  

pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

prezentáció készítése:  
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családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, 

auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen, 

Umweltschutz-Kampagne 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engagement 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten 

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

 a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

 veszélyeztetett állatok 

 eltűnő növények 

 nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

 a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

 veszélyben a Földünk 

 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

 a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

 mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

 hasznosak-e az állatkertek? 

 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 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: Bildungsinstitutionen, 

Teile des Schulgebäudes  
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens in und 

außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in der Schule, 

Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der 

Sprachverwendung außerhalb der Schule  

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in Ungarn und in den 

DACHL-Ländern 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, Wissen, 

Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

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

tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjátékok: 

 konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

 különböző foglalkozások bemutatása 

 ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

 régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

 a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

 egy osztályprogram megtervezése 

 ’Az ideális iskola’ jellemzői 

 kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

 érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

 hasznos-e az iskolai egyenruha?  

 jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

 milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 e-mail írása egy német barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, Ausstellungen, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage in 

Ungarn und im Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung und 

Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf Menschen und 

Wirtschaft 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

 híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

 lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

 ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

 felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

 érdekes, szokatlan szállások 

 különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

 ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

 ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

 szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

 egyéni vagy társasutazás? 

 üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen 

Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Institutionen, 

Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 
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 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, Unterhaltung, 

Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: 

Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle Ereignisse und 

Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

  Interakció a közéleti tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vitakészség fejlesztése:  

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

 az olvasás szerepe a 21. században 

 ’mozik’ – kellenek még? 

 Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

 brossúrák, adatlapok kitöltése,  

 film/könyvajánló brossúra készítése 

 plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

 szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

 a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

 külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

 hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

 kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

 mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

 mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, megbeszélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM:20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes Lernen,  

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

 új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

 a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

 a dialektusokról 

 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 
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— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

 cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

 német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal németül 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, typische 

Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten Kunst, 

Geschichte 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

 a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

 Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

 a karácsonyfa eredete és elterjedése 

 a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

 a karácsony ünneplése a világ országaiban 

 a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

 leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

 kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

 milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 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 magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 
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— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

 melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

 kell-e a mindennapos testnevelés? 

 fontos-e a zene és a tánc? 

 kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

 fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb 

lista? 

 egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értelmezése 

és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

 hírműsorok  

 aktuális eseményekről szóló tudósítások 

 riportok 

— szerepjáték 

 ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

 TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

 egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

 szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

 a szalagcímek nyelvezete 

 az újságcikkek stílusa, szerkezete 

 különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 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  



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   268 / 489 Pedagógiai Programja 

 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: 

kiselőadás: Én és az okostelefonom 

csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

a közlekedést? 

a házimunkát?  

az oktatást? 

a kommunikációt? 

internetes kutatómunka és prezentáció 

a világ legfontosabb találmányai 

a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

vitafórum  

az internet jövője 

mire jó a virtuális valóság?  

haladás-e minden változás? 

a közösségi média előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása német nyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek bemutatása az 

osztálynak 

 kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

 német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

 projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, kutatási 

eredmények, beszámolók stb.)  

33.3.2. 11–12. évfolyam 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből, és célja, nyelvtudása 

további fejlesztése mellett, legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeres teljesítése. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal 

rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2/C1 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. 

A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül használja 

a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már 

a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud 
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működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus 

(például a motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, a 

kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a 

nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már 

változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és 

javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára 

ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja, céljainak 

megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly 

korlátokba ütközne. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, 

hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2/C1 nyelvi szintet és fel tud készülni 

az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga illetve a DSD II vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti 

számára a felsőoktatásba való bejutást. A szakasz témaköreit minden tanévben aktualizálni kell a 

DSD II vizsga által az írásbeli fogalmazáshoz előírt témakörök (ún. „Sternchenthemen) beemelésével, 

illetve ha a megkövetelt Sternchenthema ezen tematika részét képezi, akkor több órát kell szánni a 

feldolgozásukra. 

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német 

nyelvű kifejezések példák):  

 álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

 érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., Man sollte 

auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

 egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben teilweise 

Recht, aber…) 

 mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., Dem kann 

ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...) 

 javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten Sie 

davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.) 

 konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht hervor, … 

An letzer Stelle steht …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten Reise 

beschweren.) 

 érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere 

Informationen über ... geben?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie bitte…, kein 

Problem)  

 érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  
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 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 első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák):  

 feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich nicht so 

viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód módbeli segédigével, 

múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, wenn er mehr gelernt hätte.) 

 óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß nichts 

gesagt hätte!) 

 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn bewundern.), 

hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), következtető mellékmondat 

(Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), megengedő mellékmondat (Obwohl er viele 

Probleme hat, steht uns immer zur Verfügung.) 

 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht gelesen 

werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

 Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

 főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

 folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

 módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er will den Unfall 

gesehen haben. 

 elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön umgeschrieben. Mein 

Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

A 11–12. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma a tagozaton: 340 óra. 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, Freunde, berühmte 

Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und 

neue Familienmodelle 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare und 

weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, 

Persönliche Dienstleistungen  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende Gegenstände zur Behandlung von 

Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und Accessoires  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste (Familienfeste, 

Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten,  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Haushalts –und 

Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, 

Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer Familienkreis, 

Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, Kleidung als 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   271 / 489 Pedagógiai Programja 

Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige 

Krankheiten und Verletzungen, Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), 

positive und negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

 Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatás 

 a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

 milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

 a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

 modern családok 

 az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— szerepjáték  

 orvosi ellátás igénybevétele 

 ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— önálló szövegalkotás 

 az életem 15 év múlva  

 híres személyiségek mint példaképek 

— vitafórum 

 az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

 ’A házasságok az égben köttetnek’ 

 vannak-e még családi példaképek? 

 a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

 a Mama Hotel lakói 

 hagyományos vagy modern családmodell? 

 piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

 ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

 valóban „ruha teszi az embert”? 

 hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

 minden biotermék bio? 

 a márkanevek szerepe a társadalomban 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen, 

Personen im Dienste des Umweltschutzes 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Zuhause, Städte, 

auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturkatastrophen, 

Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  
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 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umweltschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales Engagement  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, Jahreszeiten, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, erneuerbare Energien  

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 

átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

 természeti kincsek a lakóhelyemen  

 mindennapi természetvédelem 

— csoportos projektmunka  

 a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

 természetvédő aktivista csoport létrehozása 

— kutatómunka  

 alternatív energiaforrások 

 globális felmelegedés 

 a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

— vitafórum 

 családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

 valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

 miért népszerűek a lakóparkok? 

 a hulladékprobléma megoldható? 

 vidék vagy város? 

 gazdaságosak az új energiaforrások? 

TÉMAKÖR: Reisen und Urlaub, Tourismus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, öffentliche 

Dienstleistungsbetriebe 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sehenswürdigkeiten, 

Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Eintrittskarten, Prospekte  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und Feiertage in 

Ungarn und im Ausland, Festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorbereitung und 

Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des Tourismus auf Menschen, 
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Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus 

u.s.w)  

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjáték 

 telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— önálló projektmunka  

 prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

 plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— vitafórum  

 a turizmus pozitív és negatív hatásai 

 olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 szervezett vagy egyéni utazás? 

 valóban olyan vonzó a kempingezés? 

 hagyományos vagy modern turizmus? 

— egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

TÉMAKÖR: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in sozialen 

Institutionen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle Institutionen, 

Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, Unterhaltung, 

Kultur, Dientleistungen 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und kulturelle 

Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, Medien, Apps 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos 

nyelvtanulás céljára 

 A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, szórakozással 

kapcsolatos tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka  
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 kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

 egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

— szerepjáték  

 útbaigazítás kérése és adása 

— vitafórum 

 GPS vagy útbaigazítás? 

 kidobhatjuk már a papír térképeket? 

 az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 hobbi- vagy versenysport? 

 gyorsétterem vagy házi koszt? 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und Dialekte, autonomes Lernen 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— interaktív térképek használata  

 ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

 ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

 szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

 szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— dialektus-szótár készítése 

— egyéni projekt 

 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

 egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— vitafórum 

 miért halványulnak el a dialektusok? 

 internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, Traditionen, typische 

Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, Sehenswürdigkeiten, Kunst, 

Geschichte, Literatur 
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 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich Deutscher 

Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása (Tschüß, sehr 

geehrte…, Hallo u.s.w) 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról információk átadása 

 Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

 Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— prezentáció készítése és bemutatása  

 Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb kapcsolódásai 

— projektmunka  

 Magyarország rövid történelme 

 a DACHL országok rövid történelme 

 a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

 hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

 mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

— internetes kutatómunka  

 egy célnyelvi ország gasztronómiája  

 magyar receptek német nyelvű interpretálása 

 milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

— egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

— vitafórum 

 fontos-e a hagyományok életben tartása? 

 fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

 miben hasznos a globalizáció?  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

—  egyéni projektmunka 

 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 
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 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események értelmezése 

és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— pármunka  

 célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

 a német sajtótermékek fajtái 

 német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

 aktuális hírek olvasása 

 az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— osztálymunka 

 német nyelvű híradó rendszeres nézése 

 iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Wissenschaftler, 

Forscher, Erfinder, Ingenieure  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, Konferenzen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung der 

Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche Innovationen 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, soziale 

Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka 

 találmányok 

 a jövő technikái 

— egyéni projekt 

 az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

 a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

 mit fog tudni a következő telefonom? 

— vitafórum  

 az internet pozitív és negatív oldalai  

 lesz-e az unokámnak telefonja? 

 lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 az okosház mindent megold? 
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TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angehörige der 

Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, 

Angestellte im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, öffentlicher 

Raum, Ämter 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände des Alltags, 

Mode und Kleidung 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienfeste und 

Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale Veranstaltungen bzw. Feiertage 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einkaufen, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten erledigen, Teilnahme am Leben 

einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, Internetabhängigkeit 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: grundlegende 

Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, 

Beziehung zwischen Generationen, Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-

Suchtbehandlungen  

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni projekt 

 különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

 hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

 önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— szerepjáték  

 szolgáltatások igénybevétele 

—  önálló szövegalkotás   

 megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— vitafórum/eszmecsere  

 korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

 megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

 megszüntethetőek-e az előítéletek?  
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TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: öffentliche 

Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, Bankkarte, 

Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, Werbungen 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld sparen, Geld 

überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, online kaufen, Geld 

wechseln 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Familienbudget, Geld 

sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 

tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK:  

— egyéni projekt 

 a pénz kialakulása, története 

 az első bankok 

— szerepjáték  

 banki ügyintézés  

 számlanyitás 

 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

 valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

 spórolás-költekezés 

 a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

 hitelek, állami támogatások 

 a tőzsde története, működése 

— vitafórum 

 ki kezelje a családi kasszát? 

 a munka jutalma a zsebpénz? 

 hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

 a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, Arbeitgeber, 

Arbeitnehmer, Kollegen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Arbeitsplätze, Büros  
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 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Gegenstände in 

unterschiedlichen Berufen  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Vorstellungsgespräch, 

Besprechungen   

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Planung, 

lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lebenslauf, Berufswahl, 

Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, 

individuelle Aufgaben, Kooperation, kritisches Denken, Mobilität 

 A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon 

túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és munkavállalás 

tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— önálló szövegalkotás  

 jelentkezés álláshirdetésre 

 német nyelvű önéletrajz készítése 

— szerepjáték  

 állásinterjú 

 beszégetés egy állásbörzén 

— olvasott szövegértés fejlesztése 

 álláshirdetések böngészése 

 munkaköri leírás értelmezése 

— csoportos projektmunka  

 egy munkahelyi projekt kidolgozása 

 közkedvelt szakmák bemutatása 

— vitafórum 

 nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

 csak az egyetem lehet a cél? 

 létezik ideális munkahely? 

 hazai vagy külföldi munkavállalás?  

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Vorbereitung auf das Abitur 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Az alkalmazott tankönyv kiválasztásának feltételei: 

– Feleljen meg a kerettanterv alapvető célkitűzéseinek. 

– Motiválja a tanulót a nyelvtanulásra 

– Fejlessze mindazokat a készségeket, amelyek a nyelvtudáshoz szükségesek 

– Használjon olyan munkáltató és gyakorlati feladattípusokat, amelyek megkönnyítik a nyelv 

elsajátítását. 

– Legyen tekintettel a tanulók életkori sajátosságaira 

– Feleljen meg az érettségi követelményeknek (tartalmazzon olyan feladattípusokat, melyek az 

érettségin előfordulnak) 

 

 

33.4. Értékelés 

A tanulók tanulmányi munkájának írásban, szóban történő ellenőrzési módja: 

-szóbeli felelet, dolgozat, szódolgozat: 

0-49%  1 

50-62% 2 

63-74%  3 

75-87% 4 

88-100% 5 

 

-témazáró dolgozat: 

0-39%  1 

40-54%  2 

55-69% 3 

70-84% 4 

85-100% 5 

 

-összefoglaló dolgozat, AJ vizsga, osztályozó vizsga: 

0-29% 1 

30-47%  2 

48-64%  3 

65-82%  4 

83-100%  5 
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A továbbhaladás feltételei a 9-12. évfolyamon 

A tantervben meghatározott követelmények legalább 30%-ának teljesítése kell a következő évfolyamba 

lépéshez. 

 

 

 

 

 

34. Történelem 

A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, valamint a 

hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, eseményekkel, történetekkel és 

folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális 

kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A 

történelem tantárgy tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az európai, illetve 

egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános európai jelenséget is konkrét 

magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem 

általános modellek alapján, hanem a konkrét történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve 

tanulmányozhatja. Ez a megközelítés hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a 

magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat 

ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet érzése. 

A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű tudástartalmakkal és 

különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, illetve elvégzéséhez különféle 

módszereket kell választania. A történelmi információk keresése és feldolgozása, a forráskritika, a 

következtetések levonása és egyéb gondolkodási műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a 

tanulási kompetenciákat. A történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül 

a tanuló fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének a tanulás 

során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, más 

élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek megértéséhez és 

megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai történelemtanulás élményszerűsége mellett – 

erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti 

érdeklődésre. 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés fejlesztésének egyik 

hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat 

írásban és szóban összefoglalja, digitális kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző 

típusú, más-más korokból és eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban 

segíti a különféle kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, felelősségteljes 

használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, ami elősegíti elemző és 

mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része a megszerzett információk ellenőrzése, 

hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és 

adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 

történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy 

szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   282 / 489 Pedagógiai Programja 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források feldolgozása során 

problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, következtetéseket von le. A 

történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi források és interpretációk 

mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek 

együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló 

képessé válik események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok mindennapi 

életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak és cselekedeteknek 

a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket adaptálhat saját életútjának 

tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési 

tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, 

önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi 

cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A 

társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló 

alkalmazkodóképességét fejleszti. 

A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A történelem tanulása 

során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő 

emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi 

korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással 

feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó emberi 

tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek teljesítményét. 

Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő 

eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a 

munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor 

küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő tevékenység. A 

történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút 

tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi teljes 

óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási eredményekhez 

kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási tartalmak azonban 

átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki, amelyre 

több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 70%-a magyar 

történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma részletesebb ismeretekkel, 

többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. A mélységelvű témák esetében 

nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák és a témával kapcsolatos tanulmányi 

kirándulások szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a konkrétabb 

tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák 

címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat. Minden 

fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező elemként először szerepel a 

tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok teljesítésével valósulnak meg az 

előírt tanulási eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de 

eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen bővíthető 

különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 
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9-12. évfolyam 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a 

hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események 

ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat.  Szerezzen mélyebb 

ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon 

azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális téren 

hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén 

alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. Míg 

az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők szemléletes bemutatása 

az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a források feldolgozásával, történelmi 

helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák azonosításával és megtárgyalásával. Az 

önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a különböző érvek 

mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A 

tantárgy tanulásának élményszerűségét már nemcsak a történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, 

hanem azok az elemzések, viták, felismerések is, amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során 

felmerülnek. 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll. A 

témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák részletezettségén túl 

abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan több általános európai jelenség 

bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor az általános iskolainál nagyobb 

tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló európai és globális folyamatok és 

jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar történelmi jelenségeket konkrét egyetemes 

történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a 

magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és 

törekvéseket, így alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak 

érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) 

együttélése is hatást gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének 

bemutatása, valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó 

megismertetése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése után is 

érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az iskolából 

kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb 

közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék. 

A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli automatikusan 

azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó folyamatai, jelenségei vagy 

eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, mivel a hozzájuk kapcsolódó mélyebb 

ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú tárgyalásmódja a középiskolai korosztály számára 

válik részletesebben hozzáférhetővé. 

A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát foglalnak magukba.  

A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek a tanítása minden 

iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak bevezetésére a helyi 

tantervben. 
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Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a korábbi 

tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai egységek száma 

a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú tanulásra, az ismeretek 

alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására, továbbá a helyi 

tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe való beépítésére. Így marad idő speciális 

foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös filmnézés) szervezésére, illetve tantárgyközi projektek 

megvalósítására is. 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó 

fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az egyértelműség kedvéért 

valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk itt is, ami az adott középiskolai 

témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket aláhúzással jelöltük. Az idegen 

személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól csak a vezetéknevek ismerete és pontos 

helyesírása várható el. 

A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és következmény; változás és 

folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, demokrácia, 

parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi ágak, jog, 

alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom; 

– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, migráció, nemzet, 

etnikum, identitás, életmód; 

– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, árutermelés;  

– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció, eszme/ideológia, 

világkép. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAMPÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.) 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat (tankönyv, 

kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb adatbázisok, 

filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző médiumokból 

és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről nyomtatott és digitális 

felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és szövegösszefüggés 

alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli egy 

forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források 

információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására vagy 

cáfolására. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes azokat 

időben és térben elhelyezni;  
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– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy 

viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ és 

készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok 

jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a magyar és 

európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér változásainak 

és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások hátterének 

feltárásával. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező 

kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi, gazdasági 

társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni, amelynek 

során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével, állításait több 

szempontból indokolja és következtetéseket von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló érvekkel 

megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja saját álláspontját. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi problémákat, 

értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének 

mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről, okairól 

és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések levonására, 

erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni azokat 

azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, események 

okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket; 
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– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban valamely általános 

szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel és 

személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket; 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli események, 

tényezők következményeiként alakultak ki. 

34.1. 9. évfolyam 

A középiskola első évfolyamának témakörei az ókortól a XIV. századig ölelik fel a magyar és egyetemes 

történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket 

és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai identitásunk alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, 

történelmi eseményekhez tartozó témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel 

és bővülő tartalommal. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően 

többnyire életmódtörténeti és portré témakörökbe rendeződtek, a középiskolában előtérbe kerül a politikai, 

társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, 

társadalmi szerkezetére, politikai modelljeire és világképére helyeződik. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel előbbiek jobbára 

tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A magyar történelem eseményei és 

folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér előtt, nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek 

meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja is változik. A 

szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet kapnak az önállóan végzett 

információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal végzett különböző műveletek és a 

problémaközpontú tárgyalási mód. 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a római állam 

működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb elemeit, és 

bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, valamint a reformáció 

és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel a vallási türelem, illetve a 

vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó birodalmait, és 

bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos elképzeléseket és 

tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző tudományterületek kutatásainak főbb 

eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb uralkodóink tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, hogy a magyar 

és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a török megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a felvilágosodás eszméit, 

illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt formál a francia forradalom európai 

hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar történelemre a Habsburg 

Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és konfrontáció megnyilvánulásait, a 

függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-szabadságharc jelentőségét; 
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– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére tett 

erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc időszakában; a kor 

kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, kulturális és politikai 

hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam jellemzőit és a 19. század főbb politikai 

eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái között. 

A 9–10. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. 

Két mélységelvű téma javasolt óraszáma: 6–13 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 9. évfolyam 

Témakör Javasolt óraszám 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 13  

Vallások az ókorban 5  

Hódító birodalmak 6  

A középkori Európa 10  

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 19  

A középkori Magyar Királyság fénykora 19  

Összes óraszám: 72 

 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel-Kelet 

civilizációi 

– Az állam működése 

az Óbabiloni 

Birodalom példáján. 

– Tudomány. 

– A pénz megjelenése. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, piramis, 

hieroglifa, ékírás, múmia, 

Akropolisz, filozófia, jósda, 

olümpiai játékok, 

városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, cserépszavazás, 

rabszolga, patrícius, plebejus, 

consul, senatus, dictator, 

néptribunus, császár, 

amfiteátrum, gladiátor, 

provincia, légió, limes, 

polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy Sándor, 

Julius Caesar, Augustus. 

 

– Az állam szerepének 

bemutatása Hammurapi 

törvényeinek elemzésén 

keresztül. 

– Az ókori civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori civilizációk 

azonosítása térképen. 

– Az ókori civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia jelentősebb 

városainak azonosítása. 

A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész és 

Periklész. 

– Az athéni 

államszervezet és 

működése. 
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A római 

civilizáció 

– Római városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, vízvezetékek 

és utak. 

– A római jog néhány 

máig élő alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és írás 

elterjedése. 

Kronológia: Kr. e. 3000 körül 

– Kr. u. 476 az ókor, Kr. e. 

776 az első feljegyzett 

olümpiai játékok, Kr. e. 753 

Róma alapítása a hagyomány 

szerint, Kr. e. 510 a 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész reformjai, Kr. 

e. 5. sz. közepe az athéni 

demokrácia fénykora, Kr. e. 

44. Caesar halála, az ókori 

Izrael – Kr. u. 70 Jeruzsálem 

lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római Birodalom 

kettéosztása. 

 

Topográfia: Mezopotámia, 

Babilon, Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, Alexandria, 

Itália, Róma, Római 

Birodalom, Pannónia, 

Aquincum, Savaria, 

Jeruzsálem. 

– A római jog 

alapelveinek felidézése 

és azonosítása. 

– Az athéni demokrácia 

és a római köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori athéni 

demokrácia 

ellentmondásainak 

feltárása. 

– A demokrácia és a 

diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia melletti 

érvek megfogalmazása. 

– Az athéni demokrácia 

összehasonlítása a 

modern demokráciával. 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, okainak 

feltárása. 

A római 

köztársaság 

– A vérségi, a vagyoni 

és a területi elv. 

– A római köztársaság 

államszervezete és 

működése. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: Caesar 

és Augustus. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről vagy 

építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Római kori emlékek felkeresése. 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeizmus és 

monoteizmus 

– A politeizmus az 

ókori Keleten. 

– Görög és római 

istenek. 

– A zsidó 

monoteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó vallás, 

Ószövetség/Héber Biblia, 

Tízparancsolat próféta, 

jeruzsálemi templom, 

diaszpóra,, Messiás, 

keresztény vallás, 

keresztség és úrvacsora, 

apostol, misszió, Biblia, 

– A zsidó és a keresztény 

vallások jellemzőinek 

összehasonlítása. 

– A vallások a mindennapi életre 

gyakorolt hatásainak 

megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 

hagyományok európai 

kultúrára gyakorolt hatásának 

bemutatása. 

A 

kereszténység 

kezdete 

– Jézus tanításai. 

– A páli fordulat. 

– Keresztény-

üldözések, a 
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kereszténység 

elterjedése a 

Római 

Birodalomban. 

– A 

Szentháromság-

tan. 

Újszövetség, evangélium, 

püspök, zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, Zeusz, 

Pallasz Athéné, Ábrahám, 

Mózes, Jézus, Szent Péter és 

Szent Pál apostolok, 

Constantinus  

 

Kronológia: a keresztény 

időszámítás kezdete (Kr. e. 

és Kr. u.), 313 a milánói 

rendelet, 325 a niceai zsinat. 

 

Topográfia: Jeruzsálem, 

Kánaán, Júdea, Izrael, 

Palesztina, Betlehem. 

– Bibliai történetek, személyek 

felidézése. 

– A kereszténység terjedésének 

végigkövetése térképen. 

– Az Ószövetség történelmi 

szereplőinek, helyszíneinek 

azonosítása bibliai idézetek 

alapján. 

– Jézus életével és a 

kereszténység terjedésével 

kapcsolatos filmek/ 

filmrészletek, regények 

elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és 

zenei alkotások gyűjtése és 

elemzése bibliai témákról. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai témákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, regények elemzése, 

értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Egy eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

– A nomád életmód, 

harcmodor és 

államszervezés. 

– A népvándorlás. 

– A Hun Birodalom. 

– Az ókor vége Nyugaton: a 

Római Birodalom 

összeomlása. 

– Róma örökösei Európa 

térképén. 

Fogalmak: népvándorlás, 

hunok, ortodox, iszlám, 

Korán, kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, Mohamed, 

Nagy Károly, I. Ottó.  

 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai Birodalom 

bukása, 622 Mohamed 

Medinába költözése, 732 a 

poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

– A népvándorlás 

irányainak és 

résztvevőinek nyomon 

követése térkép 

segítségével a Kr. u. 4–

8. sz. időszakában. 

– A sztyeppei állam 

működésének, 

sajátosságainak 

bemutatása. 

– A kora középkori 

Európa 

államalakulatainak 

azonosítása térképen. 

Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

– Mohamed tanításai és a 

Korán. 

– Az iszlám kultúra 

jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom és az 

arab hódítás. 
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– Az arab hódítás 

feltartóztatása Európában: 

Poitiers, Bizánc. 

Konstantinápoly, Bizánci 

Birodalom, Mekka, 

Poitiers, Frank Birodalom, 

Német-római Császárság. 

– Az iszlám vallás és az 

arab terjeszkedés közötti 

összefüggések feltárása. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző szempontok alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Európa  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 

világkép. 

– Az uradalom. 

– A jobbágyok 

kötelességei és jogai. 

– Az önellátástól az 

árutermelésig. 

– Éhínségek, járványok, 

felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, kiváltság, 

rend, pápa, érsek, 

cölibátus, szerzetes, 

bencés rend, ferences 

rend, eretnek, inkvizíció, 

kolostor, katolikus, szent, 

kódex, román stílus, 

gótikus stílus, reneszánsz, 

lovag, nemes, 

feudalizmus, hűbériség, 

király, rendi monarchia, 

keresztes hadjáratok, 

polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. Gergely, 

Assisi Szent Ferenc, 

Aquinói Szent Tamás, 

Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 

 

Kronológia: 476–1492 a 

középkor, 1054 az 

egyházszakadás, 1347 a 

nagy pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, levantei 

kereskedelmi hálózat, 

– A középkor társadalmi, 

gazdasági, vallási és 

kulturális jellemzőinek 

bemutatása. 

– A társadalmi csoportok 

közötti jogi különbségek 

azonosítása. 

– Érvekkel alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása a 

középkor világáról. 

– A középkor társadalmi 

berendezkedése és a rendi 

szemlélet értelmezése. 

– A jobbágyság jogainak és 

kötelességeinek 

rendszerezése. 

– Az egyház szerepének 

áttekintése a középkori 

Európában. 

– A középkori kolostori élet 

bemutatása képi vagy 

szöveges források 

segítségével. 

– A nyugati és keleti 

kereszténység 

összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 

jellemzőinek azonosítása. 

– A városok életének 

bemutatása képek, ábrák 

és szöveges források 

alapján, kitérve a zsidóság 

városiasodásban játszott 

szerepére, valamint az 

Az egyházi rend – Az egyházi hierarchia, 

az egyházi 

intézményrendszer. 

– Az egyházszakadás és 

a 11. századi reform. 

– A szerzetesség. 

– Az eretnekség. 

– Kultúra és oktatás, a 

középkori egyetemek. 

– Román és gótikus 

építészet – európai és 

magyar példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói hatalom 

és korlátai (hűbériség, 

rendiség). 

– Lovagi eszmény és 

lovagi kultúra. 

– A keresztes 

hadjáratok eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori város és 

lakói. 

– A város kiváltságai 

(magyar példák 

alapján). 

– A céhek. 
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– A helyi és távolsági 

kereskedelem. 

– A reneszánsz 

építészet (európai és 

magyar példák). 

Velence, Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

antijudaista törekvésekre. 

– A céhek működésének 

jellemzése források 

alapján. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori várost bemutató 

ábrán. 

– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való részvétel hirdetése). 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Magyar őstörténet 

és honfoglalás 

– Az eredet kérdései, a 

nyelvészet, a régészet, 

a néprajz és a genetika 

eredményei. 

– A magyar 

törzsszövetség az 

Etelközben. 

– A honfoglalás okai és 

menete. 

– A kalandozások – a 

lovas-íjász 

harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, kabarok, 

vérszerződés, honfoglalás, 

kettős honfoglalás 

elmélete, avarok, 

rovásírás, kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, érsekség, 

tized, nádor, ispán, 

kancellária, kettős kereszt, 

szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, Árpád, 

az Árpád-ház, Géza, I. 

(Szent) István, Koppány, 

Szent Gellért, Szent Imre, 

I. (Szent) László, Könyves 

Kálmán, III. Béla, II. 

András, IV. Béla, Szent 

Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 997/1000–

1038 I. (Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–1242 a 

tatárjárás. 

 

– A magyarság eredetére 

vonatkozó elméletek 

közötti különbségek 

megállapítása. 

– A mondák, a történeti 

hagyomány és a 

történettudomány 

eredményeinek 

megkülönböztetése. 

– A kalandozó hadjáratok 

céljainak azonosítása.  

– Géza fejedelem, I. 

(Szent) István és IV. 

Béla uralkodásának 

jellemzése és értékelése. 

– A kereszténység 

felvétele és az 

államalapítás 

jelentőségének a 

felismerése. 

– A korai magyar 

történelmet és az Árpád-

kort megjelenítő 

legfontosabb kulturális 

alkotások azonosítása. 

Az államalapítás – Géza és I. (Szent) 

István államszervező 

tevékenysége. 

– A földbirtokrendszer 

és a 

vármegyeszervezet. 

– Az egyházszervezés. 

A magyar állam 

megszilárdulása 

az Árpád-korban 

– Szent László, az 

országépítő. 

– Könyves Kálmán 

törvénykezési 

reformjai. 

– A kül- és belpolitika 

új irányai: III. Béla 

uralkodása. 

– II. András kora: az 

átalakuló társadalom. 

– Újjáépítés a tatárjárás 

után: IV. Béla. 
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– Az Árpádok európai 

kapcsolatai. 
Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, Kárpát-

medence, Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és kudarcairól, valamint a 

magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 

– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 

– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves Kálmán 

törvényeinek elemzésével. 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az Anjouk – A királyi hatalom 

újbóli 

megszilárdítása I. 

Károly idején. 

– A visegrádi 

királytalálkozó. 

– Az 1351-es 

törvények. 

– Nagy Lajos 

hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, kilenced, 

bandérium, perszonálunió, 

sarkalatos nemesi jogok, fő- 

és köznemes, szabad királyi 

város, bányaváros, 

mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, szultán, 

szpáhi, janicsár, rendkívüli 

hadiadó, füstpénz, fekete 

sereg, zsoldos, Corvina, Szent 

Korona, Szent Korona-tan, 

Képes krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) Károly, 

I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi 

Zsigmond, Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

– A 14–15. századi 

magyar uralkodók 

politikai pályájának 

felidézése. 

– Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása az 

egyes személyek 

cselekedeteiről, 

döntéseiről. 

– A késő középkori 

magyar állam és az 

Oszmán Birodalom 

főbb 

összecsapásainak 

felidézése. 

– Annak értékelése, 

hogy az Oszmán 

Birodalom 

terjeszkedő 

politikája milyen 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 

Birodalom. 

– Török hódítás a 

Balkánon. 

– Luxemburgi 

Zsigmond, a 

közép-európai 

uralkodó és a 

török veszély.  

– Hunyadi János, a 

politikus és 

hadvezér.   



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   293 / 489 Pedagógiai Programja 

– Hunyadi János 

törökellenes 

harcai. 

Kronológia: 1301 az Árpád-

ház kihalása,1308. I. Károly 

uralkodásának kezdete, 1335 

a visegrádi királytalálkozó, 

1351 I.(Nagy) Lajos 

törvényei, 1396 a nikápolyi 

csata, 1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai csata, 

1453 Konstantinápoly eleste, 

1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, Csehország, 

osztrák tartományok, 

Nikápoly, Várna, 

Nándorfehérvár, Kolozsvár, 

Kenyérmező, Oszmán 

Birodalom. 

hatást gyakorolt a 

magyar 

történelemre. 

– Mátyás hatalom-

gyakorlásának 

jellemzése. 

– A reneszánsz 

kultúra bemutatása 

Mátyás udvarában. 

– A 14–15. századi 

magyar történelmet 

megjelenítő fontos 

kulturális alkotások 

azonosítása. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 

trónig. 

– A központosított 

királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 

kiadások. 

– Birodalomépítő 

tervek. 

– Aktív védelem a 

török ellen. 

A magyar középkor 

kulturális hagyatéka 

– Honfoglalás kori 

leletek. 

– A Szent Korona. 

– Várak, királyi 

udvar, kolostorok, 

templomok. 

– Magyar geszták, 

krónikák és 

szentek legendái. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források alapján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a cselekedeteik 

mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és írott források 

segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának kiemelkedő 

emlékeiről. 

– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, Székesfehérvár, 

Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 

 

 

34.2. Humán tagozat 

34.2.1. 9. évfolyam 

Heti óraszám: 3 óra 

Összesen: 108 óra / tanév 

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

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

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

és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. A korábbi, 

történetek feldolgozásán alapuló, képszerű történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat 

kutató jellegű munka, mely – az általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan – csak a tanulók fokozott 

tevékenykedtetése révén érhető el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, amely 

adott esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák közül a 

hatékony és önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat. A történelem tantárgy kiválóan 

alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás képességének kialakítására. A tanulóknak meg kell 

ismerniük az elsődleges és másodlagos források kezelésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen 
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a könyvtárakban, illetve azok anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), 

valamint az elektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A diákoknak 

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

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

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

információhordozók gyűjtése, válogatása, készítése, valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése.  

 

Tematikai egység I. Civilizáció és államszervezet az Ókorban Órakeret 

28 óra 

Előzetes tudás Az őskori ember világa. Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, 

tudományos ismeretek, vallások, építmények).  

Görög tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa háborúk. A demokrácia 

alapelvei. 

Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori Rómában 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési céljai 
 A tanuló felismeri, hogy a történelem különböző szaktudományok 

módszereit és eredményeit hívja segítségül a múlt rekonstruálásához, mivel 

a történelmi források sokszínűek. Tudatosul benne, hogy az emberi 

történelem korai időszakára vonatkozó eltérő tudományos megközelítések 

alapvetően a forrásanyag hiányosságából fakadnak. Belátja, hogy az emberi 

faj fennmaradása a természet és a társadalom szerves összefüggésében 

lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó munka során állandóan 

felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, hogy a közösség teremti 

meg az embert, az ember viszont létrehozza és fenntartja közösséget. 

Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak a maga szabályai, s maga 

kormányzata, amelyek az emberek életét irányítják, s fordítva, a kormányzás 

is hata társadalomra. A források önmagukban nem adnak válaszokat a 

kérdéseinkre. Elemzésre és a forrásokból kiolvasható információk 

megszólaltatására van szükség ehhez. Felismeri a természeti adottságok 

meghatározó szerepét az első államok, birodalmak keletkezésében és 

felbomlásában. Belátja, hogy a társadalom az ókori Keleten tagolt, melyben 

az engedelmesség, az emberek közötti kölcsönös függés és hierarchia 

egyaránt fontos. Képes ismereteket meríteni különböző 

információforrásokból, és azokat rendszerezni. Képes időmeghatározásra 

történelmi időszakokhoz kapcsolódva és konkrét eseményekhez 

kapcsolódva egyaránt 

Témák 

A történelem forrásai. Az 

első társadalmak. Nők, 

férfiak életmódja és 

társadalmi helyzete, 

életformák.. A Közel-

Keletet egyesítő 

birodalmak. A földrajzi 

környezet.  

Fejlesztési követelmények 

A földrajzi környezet szerepe az egyes civilizációk 

életében. (pl. nagy folyók, tagolt partvidék). 

Kritikai gondolkodás:  Lényeg kiemelése írott 

szövegből, ismeretek problémaközpontú 

elrendezése. (Pl. egy folyamvölgyi kultúra 

sajátosságainak bemutatása Hammurapi törvényei 

alapján.)  Társadalmi csoportok, intézmények 

működésének összehasonlítása. (Pl. eltérő és 

hasonló vonások az ókori Kelet civilizációinak 

társadalmi szerkezetében, államszervezetében) 

Kapcsolódási pontok 

Biológia-egészségtan: 

A homo sapiens 

egységes faj. Földrajz: 

Kontinensek, rasszok, 

térképolvasás. 

Matematika: A 

számegyenes, az idő 

mértékegységei (nap, 

hónap, év, évtized, 

évszázad). 

Informatika: Glog 

(interaktív tabló) 

készítése az ókori 

Egyiptom témájában. 

Értelmező kulcsfogalmak Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték.  
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Tartalmi kulcsfogalmak Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, politika, állam, államforma, 

egyeduralom, államszervezet, birodalom,  

Fogalmak, adatok Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló életmód, 

bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, öntözéses 

földművelés,.  

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

„termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, Perzsia, India, 

Kína, Babilon, Jeruzsálem.  

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

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

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, 

hellenizmus.  

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, 

Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög 

istenek.  

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

Alexandria. 

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

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

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, 

rabszolga, provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, 

apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás.  

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

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

Attila.  

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

Aquincum, Sopianae, Savaria.  

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar 

halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 

(a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom 

felosztása), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása). 

  

   

 

      

Tematikai egység II. Vallások az Ókorban Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Ószövetségi történetek. 

Görög istenek, hősök. 

Újszövetségi történetek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Felismeri, hogy a közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, szabályokkal, az 

államok jogrenddel teremtik meg az együttélés szükséges feltételeit. Megismeri az 

ókori keleti vallások szellemi, társadalmi gyökereit, megérti az emberi kultúra 

fejlődésére gyakorolt hatásukat. 

Témák Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 
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A folyamvölgyi 

kultúrák 

Az ókori Kelet 

kulturális 

öröksége. 

 

Ismeretszerzés, tanulás:  Forrástípusok felismerése, 

információgyűjtés és azok rendszerezése. (Pl. az első 

civilizációkról fennmaradt források csoportosítása különböző 

szempontok szerint.)  

Kommunikáció: Szóbeli beszámoló gyűjtő-, illetve 

kutatómunkával szerzett ismeretek alapján. (Pl. az ókori keleti 

civilizációk jellegzetes tárgyi emlékeinek és kulturális 

örökségének feldolgozása.) 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Bibliai 

történetek, az írás 

kialakulása, 

jelentősége, 

nyelvcsaládok. 

Vizuális kultúra: 

Az ókori Kelet 

művészeti emlékei 

(pl. Willendorfi 

Vénusz, II. 

Ramszesz 

sziklatemploma, 

Echnaton fáraó 

családjával, a gízai 

piramisok). 

 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

tény és bizonyíték. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Monoteizmus, politeizmus., mágia 

Fogalmak, adatok Fogalmak: buddhizmus, brahmanizmus 

Személyek: Mózes, Buddha, Konfuciusz. 

Kronológia: Kr. e. X. sz. (a zsidó állam fénykora). 

 

         

Tematikai egység III. Hódító birodalmak Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás A hunok birodalma, az iszlám vallás létrejötte elterjedése 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló látja, hogy a nagy birodalmak hódítással jöttek létre, megszervezték a 

gazdaságot, közigazgatást, kultúrát, majd a belső erők miatt szétestek. Tudatosítja az 

iszlám vallás civilizációformáló szerepét. 

Témák 

A hun birodalom 

létrejötte, Attila 

uralkodása, az 

iszlám létrejötte, 

elterjedése, 

Mohamed szerepe, 

a frankok 

betelepülése, Nagy 

Károly birodalma 

Fejlesztési követelmények 

ismeretszerzés, tanulás, folyamatok felismerése, elemzése 

Kapcsolódási 

pontok 

Földrajz: sztyeppe, 

Selyem-út,  

Filozófia: 

Maimonidesz, 

Arisztotelész 

Képzőművészet: 

Korán-díszítések, 

városépítészet, 

Aachen, Alkuim-

Biblia, Karoling-

minuszkula 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 
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gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, 

monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, vallás, 

monoteizmus 

Fogalmak, adatok Fogalmak. sztyeppe, nomadizálás, keresztelés, kancellária, minuszkula, őrgrófság, 

népvándorlás, dzsihád, kalifa, beduin, kába, ramadam, kádi 

Személyek: Attila, Klodvig, Kis Pippin, Nagy Károly, Alkuin, Allah. Mohamed 

Topográfia: Catalaunum, Tisza, Aachen, Pannónia, Mekka, Medina 

Kronológia: 451, 453, 482-511, 732, 751. 768-814, 800843, 962, 622 

         

Tematikai egység IV. A középkori Európa Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes hadjáratok; új 

mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A középkori járványok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanuló látja, hogy a felszínen változatlannak tűnő korokban végbemenetnek olyan 

változások, amelyek csak később és hosszabb távon fejtik ki hatásukat jelentősen az 

emberek életviszonyaira és életmódjára. Nyomon követi a középkori keresztény 

vallásos világkép módosulását a történelem során. Meghatározó európai fejlődési 

mozgatórugókként értékeli az egyéni érdekeltségkiterjedését, a hatalommegosztás 

elvének megjelenését az egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom között. 

Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi expanzióban, 

azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó tevékenységét, megérti távlatos 

jelentőségét. Tudatosítja az iszlám vallás civilizációformáló szerepét. Nyomon követi 

a középkori keresztény vallásos világkép módosulását a történelem során. Kimutatja 

a humanizmus örökségét a modern ember gondolkodásmódjában. Felismeri a 

könyvnyomtatás kulturális és politikai szerepének, jelentőségét. Azonosítja a 

rendiséget mint a modern állam középkori gyökerét. Kimutatja a középkori város 

továbbélését a modern európai civilizációban, felméri a városokat megillető 

közösségi szabadságjogok és önkormányzatiság értékét. Feltárja a középkori 

keresztény civilizáció örökségét és kimutatja a középkori városi civilizáció 

továbbélését a modern európai civilizációban. Felismeri a termelés új szervezeti 

formáinak társadalomformáló hatását. Különböző szempontok alapján 

összehasonlítja Európa eltérő gazdasági fejlődésű régióit. Tudja, hogy a népsűrűség 

eloszlásából egy területen sokféle következtetést le lehet vonni (pl. a gazdaság 

fejlettségről, a városiasodás mértékéről, háborús pusztításokról). Képes írott és hallott 

szövegekből tételmondatokat kiemelni, szövegeket tömöríteni és átfogalmazni. 

Képes többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek a feltárására. Képes 

történelmi helyzetek dramatizálására 

Témák 

Róma örökösei: a 

Bizánci Birodalom, 

a Frank Birodalom, 

és a Német-római 

Birodalom 

létrejötte. 

Birodalmak. A 

nyugati és keleti 

kereszténység. A 

középkori egyház 

és az uralkodói 

hatalom 

Európában. 

Nyugat-Európa 

Fejlesztési követelmények 

Ismeretszerzés, tanulás:  Ismeretszerzés szaktudományi 

munkákból. (Pl. a feudalizmus terminológiája.)  

Információk önálló rendszerezése, értelmezése és 

következtetések levonása. (Pl. a keresztes hadjáratok európai 

anyagi és szellemi kultúrára, életmódra gyakorolt hatásainak 

összegzése.)  Különböző emberi magatartástípusok, 

élethelyzetek megfigyelése, következtetések levonása. (Pl. az 

iszlám mindennapi életet szabályozó előírásainak betartása; a 

vallási fanatizmus megjelenési okai, megjelenési formái.)  

Ismeretszerzés grafikonokból, diagramokból. (Pl. Európa 

lakosságának becsült növekedését bemutató diagram 

kapcsán.)  Egy történelmi oknyomozás megtervezése. (Pl. 

Jeanne d’Arc életútja és halála.) Kritikai gondolkodás:  

Kérdések önálló megfogalmazása. (Pl. az uradalom 

Kapcsolódási 

pontok 

Földrajz: Európa 

természeti 

adottságai, az arab 

világ földrajzi 

jellemzői, 

világvallások, arab 

földrajz (tájolás, 

útleírások), az ún. kis 

jégkorszak 

Európában. Magyar 

nyelv és irodalom: 

Lovagi költészet, 

vágánsköltészet, 
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társadalma és 

gazdasága a kora 

középkorban. 

Erőforrások és 

termelési kultúrák. 

Az iszlám és az 

arab hódítás. 

Vallások szellemi, 

társadalmi, politikai 

gyökerei és hatása. 

Gazdasági 

fellendülés és a 

középkori városok 

születése. A 

technikai fejlődés 

feltételei és 

következményei. A 

rendiség 

kialakulása. 

Nyugat-Európa 

válsága és 

fellendülése a XIV–

XV. században. A 

közép- és kelet-

európai régió 

államai. Az 

Oszmán (Török) 

Birodalom 

terjeszkedése. 

Egyházi és világi 

kultúra a 

középkorban. 

Korok, korstílusok. 

Itália, a 

humanizmus és a 

reneszánsz. 

Világkép, eszmék, 

ideológiák. Korok, 

korstílusok. 

Hétköznapi élet a 

középkorban. 

felépítésével és működésével kapcsolatban.)  Híres 

emberek, történelmi személyiségek jellemzése, feltevések 

megfogalmazása a történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. (Pl. Nagy 

Károly portréja krónikarészlet alapján.)  Feltevések 

megfogalmazása egyes történelmi jelenségek hátteréről, 

feltételeiről, okairól. (Pl. a mezőgazdaság fellendülésében 

szerepet játszó tényezők elemzése.)  Különféle értékrendek 

összehasonlítása, saját értékek tisztázása. (Pl. a középkori 

ember gondolkodásának átélése és megértése; a zsidóság 

szerepe az európai városiasodásban, antijudaista törekvések 

az egyház részéről.) Kommunikáció:  Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) készítése. (Pl. a hűbéri viszony és hűbéri 

lánc bemutatását szolgáló ábra.)  Mások érvelésének 

összefoglalása és figyelembevétele. A véleménykülönbségek 

tisztázása, a saját álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése. 

(Pl. miért nem nevezhetők a Nyugatrómai Birodalom bukása 

utáni évszázadok sötét középkornak?)  Események, 

történetek, jelenségek dramatikusmegjelenítése. (Pl. egy 

középkori vár lakóinak egy napja.)  Esszé írása 

történelmitársadalmi témákról. (Pl. a város, mint az egyik 

legsajátosabb európai intézmény.) Tájékozódás időben és 

térben:  Az európai történelem és a magyar történelem 

kölcsönhatásainak elemzése. (Pl. összehasonlító időrendi 

táblázat készítése a XIV–XV. századi Nyugat-, Közép- és 

Kelet-Európa legfontosabb politikai eseményeiről.)  A 

történelmi tér változásainak leolvasása különböző 

térképekről. (Pl. az arab hódítás fontosabb szakaszainak 

bemutatása.)  Egyszerű térképvázlatok rajzolása 

információforrások alapján. (Pl. Európa régióinak bejelölése 

a vaktérképen.) 

Boccaccio, Petrarca. 

Etika: Hit és vallás, a 

világvallások 

emberképe és 

erkölcsi tanításai, az 

intolerancia, mint 

erkölcsi dilemma. 

Vizuális kultúra: 

Bizánci művészet, 

román stílus, gótika, 

reneszánsz 

(Leonardo, 

Michelangelo, 

Raffaello). 

Matematika: Arab 

számok (hindu 

eredetű, helyi 

értékes, 10-es alapú, 

arabközvetítéssel 

világszerte elterjedt 

számírás), arab 

algebra. Fizika: Arab 

csillagászat (arab 

eredetű csillagászati 

elnevezések, 

csillagnevek, iszlám 

naptár stb.). 

Középkori technikai 

találmányok, a 

gótikus stílus 

technikai alapjai 

(támív, támpillér); 

tudománytörténet, 

asztrológia és 

asztronómia. 

Biológia-

egészségtan: Az arab 

orvostudomány 

eredményei. Ének-

zene: A középkor 

zenéje; a reneszánsz 

zenéje. Informatika: 

Internetes 

gyűjtőmunka és 

feladatlap megoldása 

(pl. a keresztes 

hadjáratok 

témájában). 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és következmény 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, gazdaság, 

gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési egység, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, 

gazdasági válság, adó, politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, 
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monarchia, államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, vallás, 

monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, kolostor, bencés 

rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, majorság, uradalom, önellátás, 

nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, kalifa, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, 

antijudaizmus, kolduló rend, rendi monarchia, városi önkormányzat, hospes, céh, 

levantei kereskedelem, Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, 

reneszánsz, humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. Személyek: Karolingok, Nagy 

Károly, Justinianus, Mohamed próféta, Aquinói Szent Tamás, IV. Henrik, VII. 

Gergely, Gutenberg. Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, 

Német-római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. Kronológia: 622 (Mohamed 

futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a frankok győzelme az arabok felett), 

800 (Nagy Károly császárrá koronázása), 843 (a verduniszerződés), 1054 (az 

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

elfoglalása). 

       

Tematikai egység V. A magyar nép eredete és az Árpád-kor Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a honfoglalásról, 

kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem és (Szent) István király műve. 

Az Árpád-ház uralkodói, szentjei 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri és tudatosul benne, hogy a magyarság eredetére vonatkozó 

álláspontok különbözősége a források rendkívüli hiányosságából és az egyes 

szaktudományok (történettudomány, régészet, nyelvészet) kutatási eredményeinek 

egymásnak olykor ellentmondó adataiból fakad. Felismeri azt is, hogy egy régió vagy 

ország gazdasági és demográfiai megerősödése növeli a katonai potenciált, s ez 

felerősíti az expanzív törekvéseket, illetve a politikai megosztottság meggyengíti egy 

régió vagy egy ország katonai ellenálló erejét és agresszióra csábítja a szomszédokat. 

Látja, hogy a külső agresszió egységbe forrasztja a megtámadott ország politikai erőit 

és lakosságát. A magyarság korai történetének tanulmányozása során belátja, hogy az 

új tudás elsajátítása, a környező népektől való tanulás, az alkalmazkodási képesség 

fontos feltétele volt népünk fennmaradásának. Megérti, hogy a kereszténység felvétele 

és az erre épülő államalapítás teremtette meg a magyar állam megerősödésének és 

fejlődésének feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam. 

Témák 

A magyar nép 

eredete, 

vándorlása, a 

honfoglalás és a 

kalandozások 

kora. Népesség, 

demográfia 

(vándorlás, 

migráció). Árpád-

házi uralkodók 

politikai 

életpályája (Géza 

és Szent István, 

Szent László, 

Könyves Kálmán, 

II. András, IV. 

Béla). Uralkodók 

Fejlesztési követelmények 

Ismeretszerzés, tanulás:  Kulcsszavak és kulcsmondatok 

keresése szövegben. (Pl. Szent István törvényeiben.) – 

Információk gyűjtése és önálló rendszerezése, értelmezése. (Pl. 

az Aranybulla elemzése, korabeli törvényi előírások az 

idegenekről; középkori városaink jellemzőinek, a lakosság 

összetételének, rétegződésének kutatása.) – Tanultak 

felhasználása új feladathelyzetben. (Pl. korstílusok 

azonosításamagyarországi műemlékeken.) Kritikai 

gondolkodás: – Érvek gyűjtése a saját vélemény alátámasztására, 

ellenvélemények cáfolására. (Pl. a magyar honfoglalás 

lefolyása.) – Kérdések megfogalmazása a források 

megbízhatóságára, a szerző esetleges elfogultságára, rejtett 

szándékaira vonatkozóan. (Pl. korabeli utazók, krónikaírók 

leírásainak elemzése.) – Különbségek felismerése és a 

változások nyomon követése egy-egy történelmi jelenség 

kapcsán. (Pl. a jobbágy fogalom jelentésváltozása.) – Híres 

emberek, történelmi személyek jellemzése, feltevések 

Kapcsolódási 

pontok 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

magyar nyelv 

rokonsága, 

története, 

nyelvcsaládok, 

régi magyar 

nyelvemlékek: a 

Tihanyi apátság 

alapítólevele, 

Halotti beszéd és 

könyörgés, 

Ómagyar Mária-

siralom. 

Eredetmondák (pl. 

Arany János: Rege 
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és államférfiak. A 

társadalom és a 

gazdaság 

változásai a 

honfoglalástól a 

XIII. század 

végéig. 

megfogalmazása a cselekedeteinek mozgatórugóiról. (Pl. 

Hunyadi Mátyás külpolitikája.) – Történelmi jelenetek 

elbeszélése, eljátszása különböző szempontokból. Erkölcsi 

kérdéseket felvető élethelyzetek megismerése és bemutatása. (Pl. 

Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása magyar és török 

korabeli források alapján.) – Különböző szövegek, kép- és 

hanganyagok stb. vizsgálata történelmi hitelesség 

szempontjából. (Pl. a XIX. századi historizáló festészet alkotásai 

[pl. Feszty-körkép].) 

a csodaszarvasról). 

Janus Pannonius: 

Pannónia 

dicsérete, Katona 

József: Bánk Bán, 

Arany János: 

Toldi. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, felemelkedés, 

lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, gazdasági 

szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági 

válság, adó 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős fejedelemség, 

honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, egyházmegye, királyi tanács, 

tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, 

bandérium 

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

Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla,  

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, 

Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 (Géza 

fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. /Szent/ László), 

1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András), 1222 (az Aranybulla 

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

      

Tematikai 

egység 

VI. A középkori Magyar Királyság fénykora Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás Nagy Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes küzdelmek élén. 

Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén keresztül belátja, 

hogy Magyarország a közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa 

több ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa fejlődésével. 

Tudja, hogy az ország fejlődésének lehetőségeit lényegesen befolyásolta a tatárokkal és 

az oszmán törökökkel folytatott küzdelem. Képes többféleképpen értelmezhető 

szövegek eltérő jelentésrétegeinek a feltárására. Álláspontját tárgyilagos érveléssel tudja 

előadni. 

Témák 

A Magyar 

Királyság, mint 

jelentős közép-

európai hatalom, 

az Anjouk, 

Luxemburgi 

Zsigmond és 

Hunyadi Mátyás 

korában. 

Fölzárkózás, 

lemaradás. A 

Fejlesztési követelmények 

Kommunikáció: – Esszé írása történelmitársadalmi 

témákról. (Pl. I. Károly gazdasági reformjainak okai.) – 

Történelmi, társadalmi témák vizuális ábrázolása. (Pl. a 

magyar társadalom változásai az Árpád-korban.) 

Tájékozódás térben és időben:  Tanult események, 

jelenségek topográfiai meghatározása térképen. (Pl. a 

magyarság vándorlásának fő állomásai.)  Az európai és a 

magyar történelem eltérő időbeli ritmusának elemzése. (Pl. 

a kereszténység felvétele, államok alapítása.)  Egyszerű 

térképvázlatok rajzolása információforrások alapján. (Pl. a 

tatárjárás.) 

Kapcsolódási pontok 

Vizuális kultúra: A 

nagyszentmiklósi kincs, a 

honfoglalás korát 

feldolgozóképzőművészeti 

alkotások megfigyelése, 

elemzése. Román, gótikus 

és reneszánsz emlékek 

Magyarországon (pl. a jáki 

templom). Ének-zene: 

Reneszánsz zene: Bakfark 

Bálint. Matematika: 
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magyar rendi 

állam és az 

Oszmán (Török) 

Birodalom 

párharca. 

Társadalmi és 

gazdasági 

változások a 

XIV–XV. 

század 

folyamán. A 

középkori 

magyar kultúra 

és művelődés 

emlékei. 

Térbeli modellek készítése 

(pl. korstílusok) 

demonstrálásához. 

Informatika, 

könyvtárhasználat: A 

Magyar Nemzeti Múzeum 

Magyarország története az 

államalapítástól 1990-ig c. 

állandó kiállítása 

középkori része Hunyadi 

Mátyás kori anyagának 

feldolgozása sétálófüzet 

kitöltésével. Internetes 

gyűjtőmunka a magyarok 

eredetével kapcsolatos 

elméletek témájában. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, államszervezet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, vallás, monoteizmus, vallásüldözés 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, 

mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, végvári rendszer, 

rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete sereg, corvina 

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

Mátyás. 

Topográfia: Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, 

Nándorfehérvár. 

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

törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a 

nándorfehérvári diadal), 1458–90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 

 

34.3. Számonkérés és értékelés 

 

A számonkérés formái: 

 -Témazáró dolgozat: minden tanmenet szerinti fejezet végén történő írásbeli dolgozat a fejezet egészéből 

 -Témaközi dolgozat: minden tanmenet szerinti fejezet közepe táján történő írásbeli dolgozat az addigi 

anyagból 

 -Szóbeli felelet: a tananyag két részből álló szóbeli interpretációja félévente legalább egy alkalommal 

diákonként 

  -első rész: az utolsó órán feldolgozott anyag önálló előadása 

  -második rész: az utolsó előtti órán feldolgozott anyag ismétlő kérdéseinek megválaszolása 

 

A témazáró dolgozatok tematikája: 

 9. évfolyam 

I. Az őskor és az ókori Kelet 

II. Az ókori Hellász 

III. Az ókori Róma 

IV. A kora középkor 

V. A magyarság őstörténete az államalapításig 
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 10. évfolyam 

I. A középkor virágzása és hanyatlása 

II. A magyar középkor 

III. A kora újkor 

IV. Magyarország a kora újkorban 

 11. évfolyam 

I. A felvilágosodás és a forradalmak kora (1789–1849) 

II. Az újjáépítés kora Magyarországon (1711–1820) 

III. A reformok és a forradalom kora (1820–1849) 

IV. A nemzetállamok és birodalmak kora (1849–1914) 

V. A polgárosodás és a modernizáció kora Magyarországon (1849–1914) 

 12. évfolyam 

I. Az első világháború, a forradalmak és a békék 

II. A két világháború között 

III. A második világháború 

IV. A kétpólusú világ 

V. A globális világ előnyei és gondjai 

 

A számonkérési formák értékelése: 

Számonkérés 

formája 
jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) 

Témazáró 

dolgozat 
85 – 100 % 70 – 84 % 55 – 69 % 40 – 54 % 0 – 39 % 

Témaközi 

dolgozat 
90 – 100 % 75 – 89 % 60 – 74 % 45 – 59 % 0 – 44 % 

Szóbeli 

felelet 

utolsó 

anyag 

önálló, 

határozott, 

tartalmilag 

pontos 

tanári segítség, 

enyhén 

bizonytalan, 

kissé pontatlan 

tanári segítség, 

zavaros, 

erősen 

pontatlan 

önállótlan, 

erősen 

zavaros, 

kevés tartalom 

önállótlan, 

tartalmatlan 

ismétlé

s 

tartalmilag 

pontos 
kissé pontatlan 

zavaros, 

pontatlan 

erősen 

pontatlan 
tartalmatlan 

 

 

 

35. Fizika 

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által feltárt 

ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk kiemelt feladata.  

A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és képességeknek fejlesztése, amelyek 

ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a korunkban fontossá vált, illetve a 

közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, valamint a fizika és a technológia kapcsolatának, 

a fizika művelése sokoldalú társadalmi vonatkozásainak bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai 

mennyiségek és törvények jelentése gyakorlati alkalmazások, illetve az egész emberiséget érintő határokon 

átívelő problémák (környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori 

sajátosságainak megfelelően kerül megfogalmazásra.  

A fizika tantárgy fontos feladata a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely alapvetően a 

fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal foglalkozó tudomány átvett. 
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A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában kezdődik, a középiskolában új elemek 

kapnak nagyobb hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” kérdésre való 

válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból kiindulva, sokszor hosszú 

logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” kérdésekre is választ keres.  

A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges működéséről, 

a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását megfigyelésekkel és 

kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és modelleket 

alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több tényezőt veszünk 

fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további természettudományi 

kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése és fejlődése fontos elem. A 

számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a számítások gyorsabb elvégzésével, a 

hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak a modellalkotásban és a modell tesztelésében 

való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a vizsgálható jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt 

megteremtette a gyors tudásmegosztás lehetőségét is.  

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése, a fizika 

tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató értékeléssel valósítható meg. Az 

értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell vonatkoznia, s kiemelt szerepe van benne az 

árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés lehet az önértékelés bevezetése, csoportmunka esetében 

egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy feladat kapcsán indokolt az értékelési szempontokat előre 

rögzíteni. Fontos az is, hogy az értékelés egy projektben, csoportmunkában annak a feladatrésznek a 

megítélésére irányul, melyet az értékelendő diák elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre 

szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is, hogy a 

tanárnak – aki nem a tantárgyat, hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell lennie azzal, hogy egy 

adott tanulót milyen típusú visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított értékelés növeli a motivációt, 

a végiggondolatlan, nem megfelelően kialakított, nem elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az 

értékelés nagymértékben képes befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését. 

 

A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint tevékenység- és kompetencia központúságból 

következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és képletismeretnek kell dominálnia. Tág teret kell kapnia 

az értékelés sokféleségének. A prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az 

aktív tanulás közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett a középiskolában 

előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése, az önálló vagy kis csoportokban végzett 

projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutató munka is. 

Az Oktatási Hivatal által elfogadott kerettanterv alkalmazása iskolánkban 

 

Iskolánkban a vonatkozó rendelkezések értelmében a 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamon bevezetjük az 

új NAT-ot. Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf 

  

Az új NAT ajánlása szerint a fizika 9. osztályban heti 2, 10. osztályban heti 3 óra, iskolánkban is ezt az 

óraelosztást követjük. A 9–10. évfolyamon a fizika alapóraszáma: 170 óra. 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a témakör a 

NAT -ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

 

A Nemzeti Alap Tanterv fő témakörei 

1. A fizikai jelenségek megfigyelése, modellalkotás, értelmezés, tudományos érvelés 

2. Mozgások a környezetünkben, a közlekedés kinematikai és dinamikai vonatkozásai 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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3. A halmazállapotok és változásuk, a légnemű, folyékony és szilárd anyagok tulajdonságai 

4. Az emberi test fizikájának elemei 

5. Fontosabb mechanikai, hőtani és elektromos eszközeink működésének alapjai, fűtés és világítás a 

háztartásban 

6. A hullámok szerepe a képek és hangok rögzítésében, továbbításában 

7. Az energia megjelenési formái, megmaradása, energiatermelés és -felhasználás 

8. Az atom szerkezete, fénykibocsátás, radioaktivitás 

9. A Föld, a Naprendszer és a Világegyetem, a Föld jövője, megóvása, az űrkutatás eredményei 

 

Iskolánkban komplex természettudományos szemlélet kialakítására törekszünk, ezért a fizika és a 

kémia tantárgyak tananyagát koncentráljuk. Célunk az, hogy diákjaink időben rendelkezzenek a kémia 

eredményes tanulásához szükséges fizikai ismeretekkel. 

Ennek érdekében a fizika tananyag feldolgozása során  

- az elektrosztatikai alapfogalmak és Coulomb törvénye (5 óra) és 

- a Környezetünk épségének megóvása témából az izotóp és radioaktív sugárzások fogalma 

mellett (5 óra) 

- a hőtani ismeretek is a 9. osztály első félévére kerülnek.  

 

Ugyanakkor az elektromos áram kémiai hatása, illetve az elektromos energiatárolás téma (elektrolízis 

és galvánelemek) a 9. osztályos kémia tananyagból átkerül a 10. osztályos fizika Elektromosság a 

környezetünkben témakörébe.  

 

A kilencedikes kémia témakörökben nagyon sok olyan új fogalom van, amelyek a fizika tananyag részét 

képezik, de szokásos feldolgozás mellett csak később kerülnek feldolgozásra a fizika tananyagban, ezért 

nagyon nehéz a gyerekeknek a kémia. Hasznos, ha ezeket a fogalmakat a fizika tanártól hallják, hiszen később 

vele fogják a témaköröket részletesen feldolgozni. A fizika iránti motivációt is erősítheti, hogy a fizika későbbi 

érdekes témaköreiből egy kis ízelítőt kapnak. 

 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

9. osztály  

Szikrák, villámok (elektrosztatikai alapjelenségek, Coulomb törvény)  5 

Az atommag, izotópok, radioaktív sugárzások fajtái 5 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 12 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 8 

Egyszerű mozgások (1, 2)  9 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) (dinamika, hidrosztatika) 15 

Energia 12 

Ismétlődő mozgások (1, 2)    6 

10. osztály  

Ismétlődő mozgások II. 5 

Gépek (1, 4, 5) 9 

Szikrák, villámok (1, 5) 5 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 18 

Generátorok és motorok (1, 5) 10 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 12 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10 
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Az atomok és a fény (1, 5, 8) 16 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 12 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 11 

Összes óraszám: 180 

 

35.1. 9. osztály 

Témakör: Szikrák, villámok (elektrosztatikai alapjelenségek, Coulomb törvény) 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az elektromos állapot kialakulásának magyarázatát az atomról alkotott egyszerű elképzelés 

(elektron, atommag) segítségével  

 ismeri a kétfajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás jelenségeket, képes egyszerű 

kísérletek elvégzésére és a tapasztaltak magyarázatára 

 érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező testek közötti erő 

meghatározására; 

 átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának megváltozásával van 

kapcsolatban; 

 

Fogalmak 

elektromos állapot, elektromos töltés, atom, elektron, Coulomb-törvény 

Témakör: Az atommag, izotópok, radioaktív sugárzások fajtái 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 

 ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát,  

 ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és tulajdonságait 

Fogalmak 

atommag, nukleon, izotóp, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; felezési idő 

Témakör: A melegítés és hűtés következményei 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények: 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés, hőszigetelés); 

 tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket számításokban, 

illetve az eredmények összehasonlítása során; 
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 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, 

mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy 

matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 

 ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes néhány 

hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit; 

 értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a fajhő;  

 tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás, szublimáció); 

 tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti magyarázatával, tudja, 

mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat végez a halmazállapot-változásokat 

kísérő hőközlés meghatározására; 

 ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban (palackba zárt 

levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése); 

 tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel. 

Fogalmak 

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a természetben, 

halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

Témakör: Víz és levegő a környezetünkben 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, a vízzel 

kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló 

magyarázatait;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a hőszigetelés 

lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), ezek hatását 

a természetben, illetve mesterséges környezetünkben; 

 ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének 

legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával kapcsolatban; 

 ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.   

Fogalmak 

Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

Témakör: Egyszerű mozgások 

Óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 
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 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket számításokban, 

illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a mérés 

eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, 

mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy 

matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi 

sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására; 

 tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű mozgások 

esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség nagyságának ismeretében a 

megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez szükséges időt; 

 ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási sebességet 

számolni; 

 egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

Fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

Témakör: A közlekedés és sportolás fizikája  

Óraszám: 15 óra 

 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság kritériumait; 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati ismereteket, azok 

fizikai hátterét; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, kritikusan 

vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát; 

 egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános érvényességét; 

 tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni dinamika 

alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás meghatározására, a korábban 

megismert mozgások értelmezésére; 

 egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi erő, 

nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét; 

 érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének fizikai 

elveit; 
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 tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

 ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi a 

felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, ismeri a 

jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

Fogalmak 

a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai nyomás, 

felhajtó erő 

Témakör: Az energia  

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat szemléletesen mutatja 

be; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási lehetőségeit, a 

napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek energiatartalmának 

szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti energia, a 

mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 

 konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a mozgás 

értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

Fogalmak 

munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

Témakör: Ismétlődő mozgások I-II. 

Óraszám: 6 óra (I., 9. évfolyamon), 5 óra (II., 10. évfolyamon) 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati ismereteket, azok 

fizikai hátterét; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket számításokban, 

illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a mérés 

eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat értelmez, 

következtetést von le, összehasonlít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség, fordulatszám, 

keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való kapcsolatát; 

 ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket, néhány 

egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló tényezőket. 

Fogalmak 

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a rugó által 

kifejtett erő 

35.2. 10. osztály 

Témakör: Gépek  

Óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-gazdasági 

folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben; 

 néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok meghatározásának 

segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti az eredményeket a 

megfigyelések és kísérletek tapasztalataival. 

Fogalmak 

forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok 

Témakör: Szikrák, villámok  II. 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros, villámcsapás-

veszélyes időben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti kölcsönhatás, 

földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 

 tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

Fogalmak 

elektromos mező, elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

Témakör: Elektromosság a környezetünkben  

Óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 
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 tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb megoldásokkal 

(gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe); 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, energiafelhasználásának 

sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét azok 

működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a tapasztalatok, 

mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű modellel vagy matematikai 

összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes elképzelést alakít ki 

az elektromos áramról;  

 gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás fogalmát; 

 ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-, 

mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 

 érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás meghatározására. 

Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől; 

 ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;  

 ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését; 

 értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és a párhuzamos 

kapcsolások legfontosabb jellemzőit; 

 ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos kapcsolási rajzok 

használatát; 

 tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési tulajdonságaival, az idegi 

áramvezetés jelenségével; 

 ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. 

 érti az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket: a galvánelemek áramtermelésének 

és az elektrolízisnek a lényegét; 

 tisztában van az elektrokémiai áramforrások felépítésével és működésével, ismeri a Daniell-elem 

felépítését és az abban végbemenő folyamatokat, az elem áramtermelését; 

 ismeri az elektrolizáló cella felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat grafitelektródos 

elektrolízise kapcsán, érti, hogy az elektromos áram kémiai reakciók végbemenetelét segíti, példát ad ezek 

gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, galvanizálás). 

 

Fogalmak 

elektromos áram, áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos kapcsolás, 

biztosíték, földvezeték, galvánelem, elektród, akkumulátor, elektrolízis 

Témakör: Generátorok és motorok 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti kockázatával; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét azok 

működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses mezőt hoz 

létre; 

 megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos motorok: a 

mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre; 

 ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait, a 

váltakozó áram fogalmát; 

 érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 

Fogalmak 

mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor, 

elektromotor, transzformátor 

Témakör: A hullámok szerepe a kommunikációban  

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok, mikrohullámok, 

infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, a gamma-sugárzás 

gyakorlati felhasználásával. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a terjedési sebesség 

fogalmát; 

 ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének eljárásait; 

 átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban, ismeri a 

zajszennyezés fogalmát; 

 ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a 

mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését, funkcióját; 

 ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség), azt, hogy 

milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó egyszerű 

számításokat végez. 

Fogalmak 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, lézer, 

holográfia 

Témakör: Képek és látás 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai, a vízzel 

kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló 

magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-gazdasági 

folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat; 
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 ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a kiegészítő színek 

fogalmát, a szivárvány színeit; 

 ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák (rövid- és 

távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát; 

 ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör; 

 a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és homorú 

tükrök, a domború és homorú lencsék; 

 ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű 

kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.  

Fogalmak 

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; valódi és 

látszólagos kép 

Témakör: Az atomok és a fény 

Óraszám: 16 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, a vízzel 

kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és törvényeken alapuló 

magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, energiafelhasználásának 

sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-gazdasági 

folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg; 

 megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott magyarázatával, a 

frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával; 

 ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;  

 ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt, látja a 

modellek hiányosságait;  

 ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét; 

 megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének segítségével;  

 átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során. 

Fogalmak 

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

Témakör: Környezetünk épségének megőrzése 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat szemléletesen mutatja 

be; 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti kockázatával; 
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 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási lehetőségeit, a 

napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a jelenség 

erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak gazdasági, 

társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel Faraday, 

James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Albert Einstein, Szilárd Leó, 

Wigner Jenő, Teller Ede). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit; 

 átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati 

megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok energiatermelésének 

lényegét;  

 érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének problémáit; 

 ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

Fogalmak 

atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-sugárzás; 

felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás 

TÉMAKÖR: A VILÁGEGYETEM MEGISMERÉSE 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait; 

 tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az űrkutatás tágabb 

értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások felfedezése); 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság kritériumait;  

  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, kritikusan 

vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát; 

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

 el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a 

galaxisunkban és az Univerzumban; 

 átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

 a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét a 

Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban; 

 ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb jellemzőit, a 

holdfogyatkozás jelenségét.  A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi; 

 ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit; 

 tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség); 

 érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között hat; 

 érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező szerepét a 

gravitációs erő közvetítésében; 

 megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet 

legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja, hogyan 

érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során; 

 átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag, élőlények, 

Naprendszer, Univerzum); 

 ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok lehetséges 

fejlődési folyamatait. 

Fogalmak 

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök, csillag, 

galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév 

 

35.3. A továbbhaladás feltételei a 9. évfolyamon 

Szikrák, villámok (elektrosztatikai alapjelenségek, Coulomb törvény) 

Tudja 

- kétfajta elektromos állapot létezik,  

- értelmezni az elektromos vonzás és taszítás jelenségeket,  

- magyarázni egyszerű kísérletek tapasztalatait 

Érti és tudja alkalmazni 

- Coulomb törvényét 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- Coulomb törvényével kapcsolatban 

 

Az atommag, izotópok, radioaktív sugárzások fajtái  

Tudja 

- felsorolni az atommag részeit,  

- felsorolni a radioaktív sugárzásokat és azok jellemzőit 

Érti és tudja alkalmazni 

- az izotóp fogalmat 

- a radioaktív bomlások sémáját 

 

A melegítés és hűtés következményei 

Tudja 

- a legfontosabb mértékegységek jelentését,  

- a hőtágulás okát, ismeri jellemző nagyságrendjét, hétköznapi jelentőségét,  

- a termikus kölcsönhatás jellemzőit, 

- a halmazállapot-változások típusait, 

- a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséget 

Érti és tudja alkalmazni 

- a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát 

- az égéshő és a fajhő fogalmát 

- a halmazállapot-változások energetikai viszonyait 
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Egyszerű számításokat tud végezni  

- a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására 

 

Víz és levegő a környezetünkben 

Tudja 

- a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát,  

- az ideális gáz viselkedésének legfontosabb jellemzőit,  

- az időjárás elemeit, a csapadékformákat 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- a víz különleges tulajdonságait,  

- a csapadékok kialakulását 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- az állapothatározók megváltozásával kapcsolatban 

 

Egyszerű mozgások 

Tudja 

- a mozgásokat csoportosítani, az egyes típusokat felismerni 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, pillanatnyi sebesség, gyorsulás, 

elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására 

- a szabadesés jelenségét és annak összefüggéseit 

- a hely-idő, a sebesség-idő és a gyorsulás-idő grafikonokat 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- az egyenes vonalú egyenletes és az állandó gyorsulással mozgó testek esetében 

 

A közlekedés és sportolás fizikája  

Tudja 

- a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének fizikai 

elveit 

- a repülés elvét, a légellenállás jelenségét 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- a lendületmegmaradás törvényét, 

- az erőt mint fizikai mennyiséget,  

- a newtoni dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a korábban megismert 

mozgások értelmezésére 

- a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi a felemelkedés, elmerülés, úszás, 

lebegés jelenségét 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- a testek lendületének nagyságával kapcsolatban, 

a gyorsulás meghatározására, 

- a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erők és azok eredőjének meghatározására 

 

Az energia 

Tudja 

- a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét,  

- a helyzeti energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát 
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Érti és tudja alkalmazni 

- a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a mozgás értelmezésére, a sebesség 

kiszámolására  

 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- a munka és az energia kiszámítására 

 

Ismétlődő mozgások I. 

Tudja 

- pályasugár, kerületi sebesség, fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás fogalmát, 

kapcsolatukat  

 

Érti és tudja alkalmazni 

- az egyenletes körmozgás alapfogalmait a mozgás leírására 

 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- a periódusidő és a centripetális gyorsulás meghatározására 

 

35.4. A továbbhaladás feltételei a 10. évfolyamon 

Ismétlődő mozgások II. 

Tudja 

- a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket,  

 

Érti és tudja alkalmazni 

- a periódusidő fogalmát, és az azt befolyásoló tényezőket 

 

Gépek 

Tudja 

- az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi eszközeinkben  

 

Érti és tudja alkalmazni 

- a testek egyensúlyi állapotának feltételeit 

 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- a forgatónyomaték meghatározására 

 

Szikrák, villámok II. 

Tudja 

- hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- az elektromosan töltött testek közötti kölcsönhatást, 

- árnyékolás, csúcshatás, földelés jelenségeket 

 

Elektromosság a környezetünkben 

Tudja 

- az elektromos áram fogalmát, 

- felismerni az egyszerű kapcsolásokat, 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   317 / 489 Pedagógiai Programja 

- az elektromos áram élettani hatásait, 

- a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-, mobiltelefon-

akkumulátorok legfontosabb jellemzőit, 

- az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- a feszültség és az ellenállás fogalmát, 

- az Ohm-törvényt, 

- a soros és párhuzamos kapcsolás áram- és feszültségviszonyait 

 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- Ohm törvényével, 

- az elektromos teljesítménnyel kapcsolatban 

 

Generátorok és motorok 

Tudja 

- hogy az elektromos áram mágneses mezőt hoz létre, 

- hogy a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre, 

- az elektromos áram élettani hatásait, 

- a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-, mobiltelefon-

akkumulátorok legfontosabb jellemzőit, 

- az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait, a váltakozó 

áram fogalmát, 

- a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát  

 

A hullámok szerepe a kommunikációban 

Tudja 

- hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a terjedési sebesség 

fogalmát, 

- a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének eljárásait, 

- az elektromágneses hullámok jellemzőit 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a mobiltelefon 

legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését, funkcióját, 

 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség közötti összefüggéssel 

 

Képek és látás 

Tudja 

- a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, 

- a dioptria fogalmát, 

- a valódi és látszólagos kép közötti különbséget 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- a fénytörés és visszaverődés törvényét, 

- a fókuszpont fogalmát, 

- a képalkotást tükrök és lencsék esetén 
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Az atomok és a fény 

Tudja 

- hogy a fény elektromágneses hullám, 

- értelmezni a fényelektromos jelenséget, 

- értelmezni Ruherford szórási kísérletét, 

- a Bohr-modell legfontosabb jellemzőit 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- az elektron hullámtermészetét, 

- a vonalas színképet 

 

Környezetünk épségének megőrzése 

Tudja 

- a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit, 

- az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének problémáit 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- a maghasadás és magfúzió jelenségeit, 

- a radioaktív izotópok felhasználását 

 

A világegyetem megismerése 

Tudja 

- a Hold felszínének legfontosabb jellemzőit, a holdfogyatkozás jelenségét, 

- a bolygók mozgásának jellemzőit  

- a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait 

 

Érti és tudja alkalmazni 

- a tömegvonzás általános törvényét, 

- a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező szerepét a 

gravitációs erő közvetítésében 

 

 

36. Kémia 

 

A középiskolai kémiai ismeretek tanításának célja egyrészt a természettudományos szemléletmód 

továbbfejlesztése, a különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek természettudományos műveltséggé 

történő integrálása, másrészt az elvontabb kémiai ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát továbbtanulásra 

választó tanulók ismereteinek megalapozása. 

Középiskolás korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a logikus 

gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező magyarázatokat. A tananyag 

felépítése közelít a kémia tudományának logikájához.  

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli a hétköznapi 

életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben megjelenő, a kémiához kapcsolódó 

információkat.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az anyanyelvén, 

ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a kémiához kapcsolható legalapvetőbb 

szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a 
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vegyipari tevékenységgel kapcsolatos médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot 

old meg önállóan vagy csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként 

társai és korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai tárgyú tartalmak 

keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott adatok kiértékelésére. Ismeri azokat 

a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen értelmezhetők az áltudományos tartalmak a 

világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg 

modelleket, animációkat készít különböző témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a 

kommunikáció, korszerű eszközökkel, felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot szerez a 

bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések meghozatalában. A 

kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben 

fejlődik absztrakciós készsége. A kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra 

jön rá, ami alapján egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos 

tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a tanuló felismeri 

feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenységeket, illetve 

megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállal. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A tanuló a 

projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen különböző médiatartalmakat, 

prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz létre a tapasztalatok, eredmények, 

elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

 

36.1. Általános képzés - 9-10. évfolyam 

 

Az Oktatási Hivatal által elfogadott kerettanterv alkalmazása iskolánkban 

 

Iskolánkban a vonatkozó rendelkezések értelmében a 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamon bevezetjük az 

új NAT-ot. Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf 

  

Az ajánlás szerint 9. osztályban heti 1 óra, 10. osztályban heti 2 óra a kémia alapóraszáma. Iskolánkban 

is ezt az óraelosztást követjük. A 9–10. évfolyamon a kémia alapóraszáma: 102 óra. 

Javasolt segédeszközök:  

NAT 2020 Kémia tankönyv 9 (Raktári szám: OH-KEM09TA) 

NAT 2020 Kémia munkafüzet 9 (Raktári szám: OH-KEM09MA) 

Tananyagfejlesztők: Bárány Zsolt Béla, Hotziné Pócsi Anikó, Marchis Valér, Várallyainé Balázs 

Judit 

 

 

9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán 

keresztül fejlessze a tanulók kémiai ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson 

ki a tanulókban a kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében. A 

gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig olyan 

szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt segítséget. 

Az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremtjük az alapjait annak is, hogy az 

érdeklődő tanulók a fakultációs tanulmányok után sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A modern 

laboratóriumunk által nyújtott lehetőségeket kihasználva minden kémia órán tanári és tanulói 

kísérlettel motiválunk és segítjük a tananyag megértését.  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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Tevékenység- és kompetenciaközpontú feldolgozásra, és az értékelés sokféleségére törekszünk. A 

prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, 

illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett értékeljük a kísérleti feladatok megoldását, az önállóan 

vagy kis csoportokban végzett projektmunkát, az életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb 

kutatómunkát is. 

A NAT szerinti tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához. Ez egyrészt megkönnyíti a 

jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének kialakulását, másrészt 

kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is tanulni szeretnék a kémiát.  

Ugyanakkor ez a felépítés a kilencedikes témakörökben nagyon sok olyan új fogalomhoz vezet, amelyek 

megalapozása a fizika órákon történik meg, de csak fél évvel vagy egy évvel később. A fizikai ismeretek 

hiánya miatt a kilencedikes tanulóknak nagyon nehéz a kémia.  

A probléma heti egy órában csak úgy enyhíthető, ha a fizika és a kémia tantárgyak tananyagát 

koncentráljuk. Célunk az, hogy diákjaink időben rendelkezzenek a kémia eredményes tanulásához 

szükséges fizikai ismeretekkel. 

Ennek érdekében iskolánkban a fizika tananyag feldolgozása során  

- az elektrosztatikai alapfogalmak, a Coulomb-törvény, 

- az izotóp és radioaktív sugárzások fogalma mellett  

- a hőtani ismeretek is a 9. osztály első félévére kerülnek.  

A 9. osztályos kémia tananyagból az elektromos áram kémiai hatása, illetve az elektromos 

energiatárolás témakör (elektrolízis és galvánelemek) átkerül a 10. osztályos fizika Elektromosság a 

környezetünkben témakörébe. 

Témakör neve Javasolt óraszám 

9. osztály  

1. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 17 

2. Kémiai átalakulások 17 

10. osztály  

1. A szén egyszerű szerves vegyületei 25 

2. Az életműködések kémiai alapjai 9 

3. Elemek és szervetlen vegyületeik 17 

4. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 12 

5. Környezeti kémia és környezetvédelem 5 

Összes óraszám: 102 

9. OSZTÁLY 

1. TÉMAKÖR: AZ ANYAGOK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI (17 ÓRA) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás alapján, és 

értékeli azok eredményét; 

 kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait  

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az izotópok 

legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a radioaktív izotópok gyakorlati 

felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű számításokat 

végez m, n és M segítségével; 

 ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén, tisztában van a 

vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével; 
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 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg), alkalmazza a 

periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a vegyértékelektronok szempontjából, ismeri a 

periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat alkotó elemek vegyjelét; 

 ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a kötéspolaritás 

lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, megalkotja egyszerű molekulák szerkezeti 

képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), 

valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák polaritása szempontjából; 

 meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük kialakuló 

másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a moláris tömeg és a 

molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan befolyásolja az olvadás- és forráspontot, 

ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető összefüggéseket; 

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal szemlélteti, ismeri a 

fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját, tudja a nevüket, összegképletüket, érti 

egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az azt alkotó ionok képlete alapján, érti az ionrács 

felépülési elvét, az ionvegyület képletének jelentését, konkrét példák segítségével jellemzi az 

ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a fémek 

kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és fontosabb tulajdonságai 

között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes tulajdonságokat, összehasonlításokat 

végez; 

 ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek az 

anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden csoport képviselőire, 

tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

 érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az oldhatósággal 

kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat old meg az oldatok köréből 

(tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentráció); 

 adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) tartozó 

anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű számításokat végez gázok 

térfogatával standard körülmények között, érti a halmazállapot-változások lényegét és energiaváltozását; 

Fogalmak 

Tömegszám, rendszám, izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív 

atomtömeg, moláris tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, ion, ionkötés, fémes kötés, kovalens 

kötés, kötéspolaritás, apoláris és dipólus molekula, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, H-kötés, 

diszperziós kölcsönhatás, dipol-dipol kölcsönhatás, kristályrács, amorf állapot, tömegkoncentráció, 

anyagmennyiség-koncentráció, oldhatóság, telített oldat, Avogadro-törvény, moláris térfogat 

2. TÉMAKÖR: KÉMIAI ÁTALAKULÁSOK (17 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 

 érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciósebesség fogalmát, és a hőmérséklettől, 

koncentrációtól való függését 

 ismeri, érti és alkalmazza a tömeg- és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő anyagok száma, 

a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt vevő anyagok halmazállapota 

szerint; 

 konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet jelentését, ismeri a 

reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció energiaváltozását, energiadiagramot 

rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és jelentőségét a többlépéses reakciók energiaváltozásának 

meghatározásakor; 

 érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 
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 ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly fogalmát, ismeri és 

alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Chatelier elve alapján; 

 ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brönsted sav-bázis elmélete alapján értelmezi 

a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és értékűségének jelentését, konkrét példát 

mond ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-bázis tulajdonságait, ismeri az autoprotolízis jelenségét és a víz 

autoprotolízisének a termékeit;  

 konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás alapján, ismeri a 

redoxireakciók tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét példákon bemutatja a 

redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete ismeretében az elektronátadás irányát, az 

oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert és a redukálószert; 

Fogalmak 

reakcióhő, Hess-tétel, energiadiagram, exoterm és endoterm folyamat, aktiválási energia, reakciósebesség, 

katalizátor, körfolyamat, megfordítható folyamat, dinamikus egyensúly, tömeghatás törvénye, a legkisebb 

kényszer elve, Brönsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció 

 

A továbbhaladás feltételei a 9. évfolyamon 

 

1. Témakör: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

Tudja 

- az atom felépítését, a rendszám, tömegszám, izotóp fogalmat 

- az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén 

- értelmezni a periódusos rendszer fontosabb adatainak kémiai jelentését (csoport és periódus sorszáma, 

elektronegativitás)  

- hogyan határozzuk meg az egyszerű molekulák alakját és polaritását 

- az elsőrendű (kovalens, ionos, fémes) és a másodrendű (diszperziós, dipólus, hidrogén-híd) kémiai 

kötések lényegét és jellemzőit 

- a fémrács, az ionrács, a molekularács és az atomrács lényegét, kialakulását, tulajdonságait 

Érti és tudja alkalmazni 

- az atom, a molekula szerkezete és a kémiai tulajdonságok közötti kapcsolatokat 

- a részecske, illetve a halmaz szerkezete és az anyag oldhatósága, olvadáspontja, halmazállapota közötti 

alapvető összefüggéseket 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- a tömeg, a mólszám és a moláris tömeg segítségével 

- az oldatok összetételével kapcsolatban (tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció) 

- az Avogadro-törvénnyel kapcsolatban 

 

2. Témakör: Kémiai átalakulások 

 

Érti  

- és alkalmazza a tömeg- és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

- a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

- a reakciósebesség és a hőmérséklet kapcsolatát 

- a dinamikus egyensúly fogalmát, és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Chatelier 

elve alapján; 

- a termokémiai egyenlet jelentését és az energiadiagramot 

 

Tudja 

- csoportosítani a kémiai reakciókat a reakció energiaváltozása, a termékek halmazállapota, a 

részecskeátmenet szerint 

- a reakcióhő fogalmát, a termokémia főtételét  
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- a Brönsted sav-bázis elmélet alapján értelmezni a sav, a bázis és az amfoter vegyület fogalmát, a savak 

és bázisok erősségének és értékűségének jelentését 

- az ionok molekulákból való képződésének módját, az (összetett)ionok nevét, összegképletét 

- konkrét példákon keresztül értelmezni a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás alapján, 

illetve az elektronátmenet alapján is 

10. OSZTÁLY 

1. TÉMAKÖR: A SZÉN EGYSZERŰ SZERVES VEGYÜLETEI (25 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek 

megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb szerves vegyületeket 

szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli; 

 ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb képviselőiket, ismeri a 

metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az anyagok szempontrendszere alapján, ismeri a homológ soron 

belül a forráspont változásának az okát, valamint a szénhidrogének oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai 

egyenlettel leírja az égés, a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

 érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 

 ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb tulajdonságait, 

ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző reakciótípusait, az égést, az 

addíciót és a polimerizációt; 

 felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol molekulaszerkezetét és 

fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás szénhidrogén mérgező; 

 példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid, freonok, DDT, 

tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat, hatásukat, veszélyeiket; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós csoportokat: a 

hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot; 

 ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok fontosabb 

tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek kimutatásának módját, 

felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, felhasználását; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri az egyszerűbb 

és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges tulajdonságait; 

 ismeri a szappan összetételét, hatását és előállításának hagyományos módját 

 az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait, tudja, hogy a 

zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek csoportjába tartoznak; 

 szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az aminocsoportot 

és az amidcsoportot. 

 

Fogalmak 

funkciós csoport, homológ sor, a homológ sorok legfontosabb vegyületeinek hagyományos és tudományos 

neve, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok (szubsztitúció, addíció, polimerizáció, 

hőbontás), izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, 

karbonsavak, észterek, zsírok, foszfatidok, viaszok, aminok, amidok, szappanok 

2. TÉMAKÖR: AZ ÉLETMŰKÖDÉSEK KÉMIAI ALAPJAI (9 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai összetételét, a nagyobbak 

alkotó molekuláit); 

 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági tulajdonságokkal rendelkező 

vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb képviselőit, felismeri azokat szerkezeti képlet 

alapján,  

 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-két képviselőre, 

ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor szerkezete és tulajdonságai között, ismeri 

a háztartásban található szénhidrátok besorolását a megfelelő csoportba, valamint köznapi 

tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk) és felhasználásukat, összehasonlítja a keményítő és a cellulóz 

molekulaszerkezetét és tulajdonságait, valamint szerepüket a szervezetben és a táplálékaink között; 

 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános szerkezetét és azok 

legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges 

szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének kialakulását, példát mond a fehérjék szervezetben és 

élelmiszereinkben betöltött szerepére, ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a 

mérgezések kapcsán. 

 Ismeri a nukleotidok és a nukleinsavak (RNS, DNS) felépítését, érti a komplementer bázisok jelentőségét 

Fogalmak 

lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, glükóz, fruktóz, ribóz, monoszacharid, diszacharid, fruktóz, poliszacharid, 

kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék szerkezete, nukleotid, nukleinsavak,  

3. TÉMAKÖR: ELEMEK ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEIK (17 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik fizikai és kémiai 

sajátságait, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 

 alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot teremt az anyag szerkezete 

és tulajdonságai között; 

 ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-klorid és a nátrium-klorid 

tulajdonságait; 

 ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az oxigén allotróp módosulatát, ismeri 

mérgező hatását (szmogban) és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

 ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 

 ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a salétromsavat; 

 ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságaikat és a foszfor gyufagyártásban betöltött 

szerepét; 

 összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a természetes és 

mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását, ismeri a koksz és az aktív szén 

felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), ismeri a szén oxidjainak (CO, CO2) a 

tulajdonságait, élettani hatását, valamint a szénsavat és sóit, a karbonátokat; 

 ismeri a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az alkáliföldfémeket, 

ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek legfontosabb tulajdonságait; 

 kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított reakciókészségét 

oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek redukáló sorának felépülését, 

következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt helyük alapján; 

 használja a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik alátámasztására; 

 ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai tulajdonságait; 
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 ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető tulajdonságait (NaCl, 

Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 

 ismer eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium). 

Fogalmak 

durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes és mesterséges 

szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem 

4. TÉMAKÖR: KÉMIA AZ IPARI TERMELÉSBEN ÉS A MINDENNAPOKBAN (12 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy szervezetre káros anyagok 

is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat; 

 az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes a környezetének megóvására; 

 érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett mész, oltott mész), 

ismeri a beton alapvető összetételét, előállítását és felhasználásának lehetőségeit, ismeri a legfontosabb 

hőszigetelő anyagokat; 

 érti, hogy a fémek többsége a természetben vegyületek formájában van jelen, ismeri a legfontosabb 

redukciós eljárásokat (szenes, elektrokémiai redukció), ismeri a legfontosabb ötvözeteket, érti az 

ötvözetek felhasználásának előnyeit; 

 ismeri a mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető szabályait, értelmezi a 

növényvédő szerek leírását, felhasználási útmutatóját, példát mond a növényvédő szerekre a múltból és a 

jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek),  

 ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és felhasználásának 

szükségességét; 

 ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát, érti a kőolaj ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb 

párlatok nevét, összetételét és felhasználási lehetőségeit, ismeri a töltőállomásokon kapható üzemanyagok 

típusait és azok felhasználását; 

 ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb típusait; 

 ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok csoportosításának lehetőségeit eredetük, illetve hővel 

szemben mutatott viselkedésük alapján, konkrét példákat mond műanyagokra a környezetéből, példát ad 

monomerekre és polimerekre, ismeri a műanyagok felhasználásának előnyeit és hátrányait, környezetre 

gyakorolt hatásukat; 

 ismeri az élelmiszereink legfontosabb összetevőinek, felsorolja a háztartásban megtalálható legfontosabb 

élelmiszerek tápanyagait, példát mond bizonyos összetevők (fehérjék, redukáló cukrok, keményítő) 

kimutatására, ismeri a legfontosabb élelmiszeradalék-csoportokat, alapvető szinten értelmezi egy 

élelmiszer-tájékoztató címkéjét; 

 ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé, energiaitalok, 

drogok) hatóanyagát, ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális drogok használatával 

kapcsolatos alapvető problémákat, ismeri a doppingszer fogalmát, megérti és értékeli a doppingszerekkel 

kapcsolatos információkat; 

 ismeri a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, alapvető szinten 

értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

 ismeri a méreg fogalmának jelentését, érti az anyagok mennyiségének jelentőségét a mérgező hatásuk 

tekintetében, példát mond növényi, állati és szintetikus mérgekre, ismeri a mérgek szervezetbe jutásának 

lehetőségeit (tápcsatorna, bőr, tüdő), ismeri és felismeri a különböző anyagok csomagolásán a mérgező 

anyag piktogramját, ismeri a köznapi életben előforduló leggyakoribb mérgeket, mérgezéseket (pl. szén-

monoxid, penészgomba-toxinok, gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, 

drogok, nehézfémek), tudja, hogy a mérgező hatás nem az anyag szintetikus eredetének a következménye; 
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 ismeri a mosó- és tisztítószerek, valamint a fertőtlenítőszerek fogalmi megkülönböztetését, példát mond a 

környezetéből gyakran használt mosó-/tisztítószerre és fertőtlenítőszerre, ismeri a hypo kémiai 

összetételét és felhasználási módját, érti a mosószerek mosóaktív komponenseinek (a felületaktív 

részecskéknek) a mosásban betöltött szerepét; 

 ismeri a kemény víz és a lágy víz közötti különbséget, érti a kemény víz és egyes mosószerek közötti 

kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát; 

 érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példát mond a köznapi 

életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 

 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság); 

 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az 

áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket. 

Fogalmak 

mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, vízkeménység, felületaktív 

anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány 

5. TÉMAKÖR: KÖRNYEZETI KÉMIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM (5 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákkal szemlélteti az emberiség legégetőbb globális problémáit (globális éghajlatváltozás, ózonlyuk, 

ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások kimerülése) és azok kémiai vonatkozásait; 

 ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihívások kémiai vonatkozásait (energiahordozók, 

környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok előállítása); 

 példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai vonatkozású környezeti 

következményeit; 

 érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi civilizáció fennmaradása szempontjából; 

 ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe helyezését, példákat mond újonnan 

előállított, az emberiség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, lebomló műanyagok, 

intelligens textíliák); 

 példákat mond a légkör élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a legfontosabb 

légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, valamint az általuk okozott környezetszennyező 

hatásokat, ismeri a légkört érintő globális környezeti problémák kémiai hátterét és ezen problémák 

megoldására tett erőfeszítéseket; 

 ismeri a természetes vizek típusait, azok legfontosabb kémiai összetevőit a víz körforgásának és 

tulajdonságainak tükrében, példákat mond vízszennyező anyagokra, azok forrására, a szennyezés 

lehetséges következményeire, ismeri a víztisztítás folyamatának alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz 

előállításának módját; 

 érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, ismeri a hulladékok típusait, kezelésük módját, 

környezetre gyakorolt hatásukat; 

Fogalmak 

Antropogén hatások, zöld kémia 

A továbbhaladás feltételei a 10. évfolyamon 

1. TÉMAKÖR: A SZÉN EGYSZERŰ SZERVES VEGYÜLETEI  

Ismeri és tudja alkalmazni  

- a funkciós csoport, homológ sor, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom fogalmakat,  

- szerves reakciótípusokat (szubsztitúció, addíció, polimerizáció, hőbontás) 

Tudja  
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- a homológ sorok legfontosabb vegyületeinek hagyományos és tudományos nevét,  

- telített és telítetlen szénhidrogének, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, 

zsírok, foszfatidok, viaszok, aminok, amidok, szappanok szerkezetét, legfontosabb tulajdonságait 

2. TÉMAKÖR: AZ ÉLETMŰKÖDÉSEK KÉMIAI ALAPJAI  

Ismeri a 

- lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, monoszacharid, diszacharid, poliszacharid, kondenzáció, hidrolízis 

fogalmakat 

- glükóz, fruktóz, ribóz, aminosavak, polipeptid, fehérjék, nukleotid, nukleinsavak szerkezetét 

3. TÉMAKÖR: ELEMEK ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEIK  

Alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait: 

- klórt, hidrogén-klorid, nátrium-klorid, oxigén, víz, ózon, kén, kéndioxid, kénsav, nitrogén, ammónia, 

nitrogéndioxid, salétromsav, foszfor, szénmonoxid, széndioxid, szénsav. 

Ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai tulajdonságait. 

Ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető tulajdonságait (NaCl, Na2CO3, 

NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 

Ismeri a vas és az alumínium előállításának lépéseit, környezeti hatásait.  

4. TÉMAKÖR: KÉMIA AZ IPARI TERMELÉSBEN ÉS A MINDENNAPOKBAN  

Érti 

- hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy szervezetre káros anyagok 

is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat. 

- a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett mész, oltott mész), 

a cement előállításának környezeti hatásait 

Ismeri  

- a fosszilis energiahordozók fogalmát, érti a kőolaj ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb 

párlatok nevét, a felhasználásuk környezeti hatásait.  

- a legfontosabb műanyagok összetételét, érti a káros környezeti hatásuk okát. 

- szeszes italok, dohánytermékek, kávé, energiaitalok, drogok hatóanyagát, ezen szerek használatának 

veszélyeit 

-  a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, alapvető szinten 

értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

- a méreg fogalmának jelentését, a leggyakoribb mérgeket (pl. szén-monoxid, penészgomba-toxinok, 

gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, drogok, nehézfémek) 

- a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság); 

5. TÉMAKÖR: KÖRNYEZETI KÉMIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM  

Ismeri  

- az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, kiemelten azok kémiai vonatkozásait 

(energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok előállítása); 

- ismeri a legfontosabb légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, az általuk okozott 

környezeti hatásokat 

- a természetes vizek típusait, példákat mond vízszennyező anyagokra, azok forrására, a szennyezés 

lehetséges következményeire,  

- ismeri a víztisztítás folyamatának alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz előállításának módját; 

Érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, környezetre gyakorolt hatásukat. 
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36.2. Emelt szintű képzés – 9-10. évfolyam 

 

Az Oktatási Hivatal által elfogadott kerettanterv alkalmazása iskolánkban 

 

Iskolánkban a vonatkozó rendelkezések értelmében a 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamon bevezetjük az 

új NAT-ot. Az Oktatási Hivatal által jóváhagyott kerettanterv elérhetősége: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf 

  

A biológia-kémia tagozaton 9. és 10. osztályban heti 2 óra a kémia óraszáma.  
Javasolt segédeszközök:  

NAT 2020 Kémia tankönyv 9 (Raktári szám: OH-KEM09TA) 

NAT 2020 Kémia munkafüzet 9 (Raktári szám: OH-KEM09MA) 

Tananyagfejlesztők: Bárány Zsolt Béla, Hotziné Pócsi Anikó, Marchis Valér, Várallyainé Balázs 

Judit 

36.2.1. 9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán 

keresztül fejlessze a tanulók kémiai ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson 

ki a tanulókban a kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében. A 

gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig olyan 

szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt segítséget. 

Az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremtjük az alapjait annak is, hogy az 

érdeklődő tanulók a fakultációs tanulmányok után sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek 

kémiából. A modern laboratóriumunk által nyújtott lehetőségeket kihasználva minden kémia órán 

tanári és tanulói kísérlettel motiválunk és segítjük a tananyag megértését.  

Az emelt óraszám lehetővé teszi, hogy a laboratóriumi mérőeszközök szakszerű használatát és az 

analitikai eljárások alapjait is elsajátíthassák diákjaink.  

Tevékenység- és kompetenciaközpontú feldolgozásra, és az értékelés sokféleségére törekszünk. A 

prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás közbeni tevékenység, 

illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett értékeljük a kísérleti feladatok megoldását, az önállóan 

vagy kis csoportokban végzett projektmunkát, az életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb 

kutatómunkát is. 

A NAT szerinti tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához. Ez egyrészt megkönnyíti a 

jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének kialakulását, másrészt 

kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is tanulni szeretnék a kémiát.  

Ugyanakkor ez a felépítés a kilencedikes témakörökben nagyon sok olyan új fogalomhoz vezet, amelyek 

megalapozása a fizika órákon történik meg, de csak fél évvel vagy egy évvel később. A fizikai ismeretek 

hiánya miatt még az érdeklődő kilencedikes tanulóknak is nagyon nehéz a kémia.  

A probléma úgy enyhíthető, ha a fizika és a kémia tantárgyak tananyagát koncentráljuk. Célunk az, hogy 

diákjaink időben rendelkezzenek a kémia eredményes tanulásához szükséges fizikai ismeretekkel. 

Ennek érdekében iskolánkban a fizika tananyag feldolgozása során  

- az elektrosztatikai alapfogalmak, a Coulomb-törvény, 

- az izotóp és radioaktív sugárzások fogalma mellett  

- a hőtani ismeretek is a 9. osztály első félévére kerülnek.  

A 9. osztályos kémia tananyagból az elektromos áram kémiai hatása, illetve az elektromos 

energiatárolás témakör (elektrolízis és galvánelemek) átkerül a 10. osztályos fizika Elektromosság a 

környezetünkben témakörébe. 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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9. osztály  

1. Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 17 

2. Kémiai átalakulások 17 

3. A szén egyszerű szerves vegyületei 25 

4. Az életműködések kémiai alapjai 9 

10. osztály  

1. Elemek és szervetlen vegyületeik 25 

2. Kémiai kísérletek, mérések és számítások  15 

3. Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 18 

4. Környezeti kémia és környezetvédelem 6 

Összes óraszám: 136 

9. OSZTÁLY 

1. TÉMAKÖR: AZ ANYAGOK SZERKEZETE ÉS TULAJDONSÁGAI (17 ÓRA) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás alapján, és 

értékeli azok eredményét; 

 kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait  

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az izotópok 

legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a radioaktív izotópok gyakorlati 

felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű számításokat 

végez m, n és M segítségével; 

 ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén, tisztában van a 

vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével; 

 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg), alkalmazza a 

periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a vegyértékelektronok szempontjából, ismeri a 

periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat alkotó elemek vegyjelét; 

 ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a kötéspolaritás 

lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, megalkotja egyszerű molekulák szerkezeti 

képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), 

valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák polaritása szempontjából; 

 meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük kialakuló 

másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a moláris tömeg és a 

molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan befolyásolja az olvadás- és forráspontot, 

ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető összefüggéseket; 

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal szemlélteti, ismeri a 

fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját, tudja a nevüket, összegképletüket, érti 

egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az azt alkotó ionok képlete alapján, érti az ionrács 

felépülési elvét, az ionvegyület képletének jelentését, konkrét példák segítségével jellemzi az 

ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a fémek 

kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és fontosabb tulajdonságai 

között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes tulajdonságokat, összehasonlításokat 

végez; 
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 ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek az 

anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden csoport képviselőire, 

tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

 érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az oldhatósággal 

kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat old meg az oldatok köréből 

(tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, tömegkoncentráció); 

 adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) tartozó 

anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű számításokat végez gázok 

térfogatával standard körülmények között, érti a halmazállapot-változások lényegét és energiaváltozását; 

Fogalmak 

Tömegszám, rendszám, izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív 

atomtömeg, moláris tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, ion, ionkötés, fémes kötés, kovalens 

kötés, kötéspolaritás, apoláris és dipólus molekula, szerkezeti képlet, másodrendű kémiai kötés, H-kötés, 

diszperziós kölcsönhatás, dipol-dipol kölcsönhatás, kristályrács, amorf állapot, tömegkoncentráció, 

anyagmennyiség-koncentráció, oldhatóság, telített oldat, Avogadro-törvény, moláris térfogat 

2. TÉMAKÖR: KÉMIAI ÁTALAKULÁSOK (17 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 

 érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, a reakciósebesség fogalmát, és a hőmérséklettől, 

koncentrációtól való függését 

 ismeri, érti és alkalmazza a tömeg- és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő anyagok száma, 

a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt vevő anyagok halmazállapota 

szerint; 

 konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet jelentését, ismeri a 

reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció energiaváltozását, energiadiagramot 

rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és jelentőségét a többlépéses reakciók energiaváltozásának 

meghatározásakor; 

 érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

 ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly fogalmát, ismeri és 

alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Chatelier elve alapján; 

 ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brönsted sav-bázis elmélete alapján értelmezi 

a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és értékűségének jelentését, ismeri az 

autoprotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a termékeit;  

 ismeri és alkalmazza a pH fogalmát egyszerű esetekre (erős sav és bázis, egész pH) 

 konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás alapján, ismeri a 

redoxireakciók tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét példákon bemutatja a 

redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete ismeretében az elektronátadás irányát, az 

oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert és a redukálószert; 

Fogalmak 

reakcióhő, Hess-tétel, energiadiagram, exoterm és endoterm folyamat, aktiválási energia, reakciósebesség, 

katalizátor, körfolyamat, megfordítható folyamat, dinamikus egyensúly, tömeghatás törvénye, a legkisebb 

kényszer elve, Brönsted-féle sav-bázis elmélet, amfoter vegyület, pH,  

oxidáció, redukció, redoxireakció 

3. TÉMAKÖR: A SZÉN EGYSZERŰ SZERVES VEGYÜLETEI (25 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek 

megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb szerves vegyületeket 

szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli; 

 ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb képviselőiket, ismeri a 

metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az anyagok szempontrendszere alapján, ismeri a homológ soron 

belül a forráspont változásának az okát, valamint a szénhidrogének oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai 

egyenlettel leírja az égés, a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

 érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 

 ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb tulajdonságait, 

ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző reakciótípusait, az égést, az 

addíciót és a polimerizációt; 

 felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol molekulaszerkezetét és 

fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás szénhidrogén mérgező; 

 példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid, freonok, DDT, 

tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat, hatásukat, veszélyeiket; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós csoportokat: a 

hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot; 

 ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok fontosabb 

tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek kimutatásának módját, 

felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, felhasználását; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri az egyszerűbb 

és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és lényeges tulajdonságait; 

 ismeri a szappan összetételét, hatását és előállításának hagyományos módját 

 az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait, tudja, hogy a 

zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek csoportjába tartoznak; 

 szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az aminocsoportot 

és az amidcsoportot. 

 

Fogalmak 

funkciós csoport, homológ sor, a homológ sorok legfontosabb vegyületeinek hagyományos és tudományos 

neve, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok (szubsztitúció, addíció, polimerizáció, 

hőbontás), izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, 

karbonsavak, észterek, zsírok, foszfatidok, viaszok, aminok, amidok, szappanok 

4. TÉMAKÖR: AZ ÉLETMŰKÖDÉSEK KÉMIAI ALAPJAI (9 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai összetételét, a nagyobbak 

alkotó molekuláit); 

 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági tulajdonságokkal rendelkező 

vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb képviselőit, felismeri azokat szerkezeti képlet 

alapján,  

 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-két képviselőre, 

ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor szerkezete és tulajdonságai között, ismeri 

a háztartásban található szénhidrátok besorolását a megfelelő csoportba, valamint köznapi 

tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk) és felhasználásukat, összehasonlítja a keményítő és a cellulóz 

molekulaszerkezetét és tulajdonságait, valamint szerepüket a szervezetben és a táplálékaink között; 
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 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános szerkezetét és azok 

legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges 

szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének kialakulását, példát mond a fehérjék szervezetben és 

élelmiszereinkben betöltött szerepére, ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a 

mérgezések kapcsán. 

 Ismeri a nukleotidok és a nukleinsavak (RNS, DNS) felépítését, érti a komplementer bázisok jelentőségét 

Fogalmak 

lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, glükóz, fruktóz, ribóz, monoszacharid, diszacharid, fruktóz, poliszacharid, 

kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék szerkezete, nukleotid, nukleinsavak,  

A továbbhaladás feltételei a 9. évfolyamon 

 

1. Témakör: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

Tudja 

- az atom felépítését, a rendszám, tömegszám, izotóp fogalmat 

- az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén 

- értelmezni a periódusos rendszer fontosabb adatainak kémiai jelentését (csoport és periódus sorszáma, 

elektronegativitás)  

- hogyan határozzuk meg az egyszerű molekulák alakját és polaritását 

- az elsőrendű (kovalens, ionos, fémes) és a másodrendű (diszperziós, dipólus, hidrogén-híd) kémiai 

kötések lényegét és jellemzőit 

- a fémrács, az ionrács, a molekularács és az atomrács lényegét, kialakulását, tulajdonságait 

Érti és tudja alkalmazni 

- az atom, a molekula szerkezete és a kémiai tulajdonságok közötti kapcsolatokat 

- a részecske, illetve a halmaz szerkezete és az anyag oldhatósága, olvadáspontja, halmazállapota közötti 

alapvető összefüggéseket 

Egyszerű számításokat tud végezni  

- a tömeg, a mólszám és a moláris tömeg segítségével 

- az oldatok összetételével kapcsolatban (tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció) 

- az Avogadro-törvénnyel kapcsolatban 

 

2. Témakör: Kémiai átalakulások 

 

Érti  

- és alkalmazza a tömeg- és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

- a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

- a reakciósebesség és a hőmérséklet kapcsolatát 

- a dinamikus egyensúly fogalmát, és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Chatelier 

elve alapján; 

- a termokémiai egyenlet jelentését és az energiadiagramot 

 

Tudja 

- csoportosítani a kémiai reakciókat a reakció energiaváltozása, a termékek halmazállapota, a 

részecskeátmenet szerint 

- a reakcióhő fogalmát, a termokémia főtételét  

- a Brönsted-elmélet alapján értelmezni a sav, a bázis és az amfoter vegyület fogalmát 

- a savak és bázisok erősségének és értékűségének jelentését 

- az ionok molekulákból való képződésének módját, az (összetett)ionok nevét, összegképletét 

- konkrét példákon keresztül értelmezni a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás alapján, 

illetve az elektronátmenet alapján is 

Meg tud oldani egyszerű termokémiai, sztöchiometriai és pH-val kapcsolatos számítási feladatot. 
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3. Témakör: A szén egyszerű szerves vegyületei  

Ismeri és tudja alkalmazni  

- a funkciós csoport, homológ sor, izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom fogalmakat,  

- szerves reakciótípusokat (szubsztitúció, addíció, polimerizáció, hőbontás) 

Tudja  

- a homológ sorok legfontosabb vegyületeinek hagyományos és tudományos nevét,  

- telített és telítetlen szénhidrogének, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, karbonsavak, észterek, 

zsírok, foszfatidok, viaszok, aminok, amidok, szappanok szerkezetét, legfontosabb tulajdonságait 

 

4. Témakör: Az életműködések kémiai alapjai  

 

Ismeri a 

- lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, monoszacharid, diszacharid, poliszacharid, kondenzáció, hidrolízis 

fogalmakat 

- glükóz, fruktóz, ribóz, aminosavak, polipeptid, fehérjék, nukleotid, nukleinsavak szerkezetét 

10. OSZTÁLY 

1. TÉMAKÖR: ELEMEK ÉS SZERVETLEN VEGYÜLETEIK (25 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik fizikai és kémiai 

sajátságait, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 

 alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot teremt az anyag szerkezete 

és tulajdonságai között; 

 ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-klorid és a nátrium-klorid 

tulajdonságait; 

 ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az oxigén allotróp módosulatát, ismeri 

mérgező hatását (szmogban) és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

 ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 

 ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a salétromsavat; 

 ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságaikat és a foszfor gyufagyártásban betöltött 

szerepét; 

 összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a természetes és 

mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását, ismeri a koksz és az aktív szén 

felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), ismeri a szén oxidjainak (CO, CO2) a 

tulajdonságait, élettani hatását, valamint a szénsavat és sóit, a karbonátokat; 

 ismeri a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az alkáliföldfémeket, 

ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek legfontosabb tulajdonságait; 

 kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított reakciókészségét 

oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek redukáló sorának felépülését, 

következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt helyük alapján; 

 használja a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik alátámasztására; 

 ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai tulajdonságait; 

 ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető tulajdonságait (NaCl, 

Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 
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 ismer eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium). 

 gyakorlatot szerez egyszerű számítási feladatok megoldásában (sztöchiometria, gázfejlődés, oldatok 

készítése, keverése)  

Fogalmak 

durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes és mesterséges 

szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem 

 

2. TÉMAKÖR: KÉMIAI KÍSÉRLETEK, MÉRÉSEK ÉS SZÁMÍTÁSOK (15 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- ismeri a laboratóriumi térfogatmérő eszközöket (pipetták, mérőhengerek, mérőlombikok, büretták) és 

szakszerű használatukat 

-  ismeri a szabályos és pontos tömegmérési eljárásokat, és a szükséges eszközöket 

- képes megadott összetételű és térfogatú oldat elkészítésére kristályvizes só felhasználásával is 

- ismeri és pontosan kivitelezi a mennyiségi térfogatos elemzés, a titrálás eljárását, az eredmények alapján 

elvégzi a számításokat 

- képes megtervezni egy laboratóriumi eljárást melynek során a szilárd porkeveréket összetevőkre bontja és 

meghatározza a tömegszázalékos összetételét  

- képes egy négykomponensű oldat kationjainak meghatározására reagens segítségével (kvalitatív analízis 

alapjai) A következő ionok reakcióit kell ismerniük: kationok: Ag+, Ca2+, Cu2+, Fe3+, Pb2+, Zn2+ 

- képes összetett számítási feladatok megoldására a titrálás és az oldatok témakörből 

3. TÉMAKÖR: KÉMIA AZ IPARI TERMELÉSBEN ÉS A MINDENNAPOKBAN (18 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy szervezetre káros anyagok 

is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat; 

 az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes a környezetének megóvására; 

 érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett mész, oltott mész), 

ismeri a beton alapvető összetételét, előállítását és felhasználásának lehetőségeit, ismeri a legfontosabb 

hőszigetelő anyagokat; 

 érti, hogy a fémek többsége a természetben vegyületek formájában van jelen, ismeri a legfontosabb 

redukciós eljárásokat (szenes, elektrokémiai redukció), ismeri a legfontosabb ötvözeteket, érti az 

ötvözetek felhasználásának előnyeit; 

 ismeri a mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető szabályait, értelmezi a 

növényvédő szerek leírását, felhasználási útmutatóját, példát mond a növényvédő szerekre a múltból és a 

jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek),  

 ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és felhasználásának 

szükségességét; 

 ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát, érti a kőolaj ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb 

párlatok nevét, összetételét és felhasználási lehetőségeit, ismeri a töltőállomásokon kapható üzemanyagok 

típusait és azok felhasználását; 

 ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb típusait; 

 ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok csoportosításának lehetőségeit eredetük, illetve hővel 

szemben mutatott viselkedésük alapján, konkrét példákat mond műanyagokra a környezetéből, példát ad 

monomerekre és polimerekre, ismeri a műanyagok felhasználásának előnyeit és hátrányait, környezetre 

gyakorolt hatásukat; 
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 ismeri az élelmiszereink legfontosabb összetevőinek, felsorolja a háztartásban megtalálható legfontosabb 

élelmiszerek tápanyagait, példát mond bizonyos összetevők (fehérjék, redukáló cukrok, keményítő) 

kimutatására, ismeri a legfontosabb élelmiszeradalék-csoportokat, alapvető szinten értelmezi egy 

élelmiszer-tájékoztató címkéjét; 

 ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé, energiaitalok, 

drogok) hatóanyagát, ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális drogok használatával 

kapcsolatos alapvető problémákat, ismeri a doppingszer fogalmát, megérti és értékeli a doppingszerekkel 

kapcsolatos információkat; 

 ismeri a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, alapvető szinten 

értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

 ismeri a méreg fogalmának jelentését, érti az anyagok mennyiségének jelentőségét a mérgező hatásuk 

tekintetében, példát mond növényi, állati és szintetikus mérgekre, ismeri a mérgek szervezetbe jutásának 

lehetőségeit (tápcsatorna, bőr, tüdő), ismeri és felismeri a különböző anyagok csomagolásán a mérgező 

anyag piktogramját, ismeri a köznapi életben előforduló leggyakoribb mérgeket, mérgezéseket (pl. szén-

monoxid, penészgomba-toxinok, gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, 

drogok, nehézfémek), tudja, hogy a mérgező hatás nem az anyag szintetikus eredetének a következménye; 

 ismeri a mosó- és tisztítószerek, valamint a fertőtlenítőszerek fogalmi megkülönböztetését, példát mond a 

környezetéből gyakran használt mosó-/tisztítószerre és fertőtlenítőszerre, ismeri a hypo kémiai 

összetételét és felhasználási módját, érti a mosószerek mosóaktív komponenseinek (a felületaktív 

részecskéknek) a mosásban betöltött szerepét; 

 ismeri a kemény víz és a lágy víz közötti különbséget, érti a kemény víz és egyes mosószerek közötti 

kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát; 

 érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példát mond a köznapi 

életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 

 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság); 

 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az 

áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket. 

Fogalmak 

mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, vízkeménység, felületaktív 

anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány 

4. TÉMAKÖR: KÖRNYEZETI KÉMIA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM (6 ÓRA) 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákkal szemlélteti az emberiség legégetőbb globális problémáit (globális éghajlatváltozás, ózonlyuk, 

ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások kimerülése) és azok kémiai vonatkozásait; 

 ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihívások kémiai vonatkozásait (energiahordozók, 

környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok előállítása); 

 példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai vonatkozású környezeti 

következményeit; 

 érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi civilizáció fennmaradása szempontjából; 

 ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe helyezését, példákat mond újonnan 

előállított, az emberiség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, lebomló műanyagok, 

intelligens textíliák); 

 példákat mond a légkör élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a legfontosabb 

légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, valamint az általuk okozott környezetszennyező 
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hatásokat, ismeri a légkört érintő globális környezeti problémák kémiai hátterét és ezen problémák 

megoldására tett erőfeszítéseket; 

 ismeri a természetes vizek típusait, azok legfontosabb kémiai összetevőit a víz körforgásának és 

tulajdonságainak tükrében, példákat mond vízszennyező anyagokra, azok forrására, a szennyezés 

lehetséges következményeire, ismeri a víztisztítás folyamatának alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz 

előállításának módját; 

 érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, ismeri a hulladékok típusait, kezelésük módját, 

környezetre gyakorolt hatásukat; 

Fogalmak 

Antropogén hatások, zöld kémia 

A továbbhaladás feltételei a 10. évfolyamon 

1. Témakör: Elemek és szervetlen vegyületeik  

Alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait: 

- klórt, hidrogén-klorid, nátrium-klorid, oxigén, víz, ózon, kén, kéndioxid, kénsav, nitrogén, ammónia, 

nitrogéndioxid, salétromsav, foszfor, szénmonoxid, széndioxid, szénsav. 

Ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai tulajdonságait. 

Ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető tulajdonságait (NaCl, Na2CO3, 

NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 

Ismeri a vas és az alumínium előállításának lépéseit, környezeti hatásait.  

2. Témakör: Kémiai kísérletek, mérések és számítások 

Felismeri, megnevezi a legfontosabb laboratóriumi eszközöket.  

Érti a titrálás lényegét, meg tud oldani titrálással kapcsolatos számítási feladatot. 

Meg tud oldani  

- oldatok hígításával, kikristályosítással  

- kristályvizes sók oldódásával kapcsolatos feladatokat is. 

3. Témakör: Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban  

Érti 

- hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy szervezetre káros anyagok 

is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat. 

- a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett mész, oltott mész), 

a cement előállításának környezeti hatásait 

Ismeri  

- a fosszilis energiahordozók fogalmát, érti a kőolaj ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb 

párlatok nevét, a felhasználásuk környezeti hatásait.  

- a legfontosabb műanyagok összetételét, érti a káros környezeti hatásuk okát. 

- szeszes italok, dohánytermékek, kávé, energiaitalok, drogok hatóanyagát, ezen szerek használatának 

veszélyeit 

-  a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, alapvető szinten 

értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

- a méreg fogalmának jelentését, a leggyakoribb mérgeket (pl. szén-monoxid, penészgomba-toxinok, 

gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, drogok, nehézfémek) 

- a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 

bizonyíthatóság); 

4. Témakör: Környezeti kémia és környezetvédelem  

Ismeri  
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- az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, kiemelten azok kémiai vonatkozásait 

(energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok előállítása); 

- ismeri a legfontosabb légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, az általuk okozott 

környezeti hatásokat 

- a természetes vizek típusait, példákat mond vízszennyező anyagokra, azok forrására, a szennyezés 

lehetséges következményeire,  

- ismeri a víztisztítás folyamatának alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz előállításának módját; 

Érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, környezetre gyakorolt hatásukat. 

 

 

 

36.3. Az értékelés és a számonkérés formái 

A tantárgy témazáró dolgozatainak száma félévente legalább egy, a tárgyalt témakörhöz igazodva. A témazáró 

dolgozatok értékelésénél az elégséges szint 30 és 40% közötti teljesítményt köveltel.  

Az értékelés során az ismeretek megszerzésén túl vizsgálni kell, hogyan fejlődött a tanuló absztrakciós, 

modellalkotó, lényeglátó és problémamegoldó képessége. Meg kell követelni a jelenségek megfigyelése és a 

kísérletek során szerzett tapasztalatok szakszerű megfogalmazással való leírását és értelmezését. Az értékelés 

kettős céljának megfelelően mindig meg kell találni a helyes arányt a formatív és a szummatív értékelés között. 

Törekedni kell arra, hogy a számonkérés formái minél változatosabbak, az életkornak megfelelőek legyenek. 

Formái: 

– szóbeli felelet, 

– feladatlapok értékelése, 

– tesztek, dolgozatok osztályozása, 

– számítási feladatok megoldása, 

– kísérleti tevékenység minősítése, 

– kiselőadások tartása, 

– munkafüzeti tevékenység megbeszélése, 

– gyűjtőmunka (kép, szöveg és tárgy: ásványok, kőzetek, ipari termékek) jutalomponttal történő elismerése, 

– poszter, plakát, prezentáció, projekt készítése előre megadott szempontok szerint 

A továbbhaladás feltétele  

A tantervben meghatározott követelmények legalább 25%-nak teljesítése kell a következő évfolyamba 

lépéshez.  

 

37. Biológia 

Általános célok 

A 7–8. évfolyamokon tanult biológiai ismeretek minden tanuló számára képet adtak az élővilág kialakulásáról, 

fejlődéséről és szerveződéséről. Alapszinten elsajátították a biológiai vizsgálatok néhány laboratóriumi és 

terepen végezhető módszerét is. Tudatosabbá váltak az egészségükkel és a természeti környezet 

fenntarthatóságával kapcsolatos kérdésekben, fejlődtek az életviteli készségeik. A középiskolában a tanulók 

erre az alapra építve kezdik meg a biológia tanulását. Közöttük vannak, akik később a szaktárgyi tudás további 

bővítését választják, de olyanok is, akik inkább a természettudományos műveltségük gyarapítását várják ettől 

a tantárgytól. Ehhez a tanulói alaptudáshoz és célrendszerhez kell igazodni a biológia tantárgy 

témakörszerkezetének, tartalmi elemeinek és készségfejlesztési céljainak. A témakörök a mindenki által 

megszerezhető és a mindennapi életben alkalmazható tudás és képességek mellett előkészítik a 11–12. 

évfolyamokon választható biológia tanulmányokat is. A biológia tantárgy tanulási folyamatának tervezése 

többféleképpen történhet, figyelembe véve az évfolyamok óraszámát, a témakörök logikai kapcsolódását, a 

természettudományos társtantárgyak haladási ütemét, illetve a helyi sajátosságokat (pl. iskolán kívüli tanulás, 
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tematikus napok szervezése). A párhuzamosan folyó műveltségépítés és szaktudásbővítés szükségessé teszi, 

hogy az alkalmazott tanulási módszerek igazodjanak a tanulók eltérő tanulási céljaihoz és képességeihez, 

felébresztve és fenntartva az élő természet gazdagságára és szépségére való rácsodálkozást, valamint a 

természet épsége iránt érzett felelősséget. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés aktív 

folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító tanulás képességét erősíti. 

Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, az ezekre a forrásokra épített tanulás 

fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok megfogalmazása fejleszti a 

tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek és életjelenségek ábrák, képek, 

mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti 

átalakítás képességét. A csoportos, interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös 

építését és megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból szerezhet 

információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban végzett célzott keresése 

kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő tanári támogatással a tanuló maga is 

alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló alkalmazza az 

analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle állapotokat és következtet a 

változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett megfigyelések és kísérletek számos egyedi 

jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A megismert biológiai elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia 

vagy az egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása 

gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek 

összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő szerveződési szintjeinek 

megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a biológia tanulása 

hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött és a szerzett tulajdonságaiban 

rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret 

fejlesztését szolgálják az interaktív tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz 

nyújtott megfelelő tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő természeti 

környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő kifejezése segíti a biológia 

nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az 

orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre való felkészítés a biológia 

tanulásának is feladata.  

37.1. 9–10. évfolyam 

A kerettanterv bevezető témaköre a tudomány működéséről, a tudásunk eredetéről szól. A biológia 

tudományának fejlődése, a jelenkori alkalmazások áttekintése mellett ebben kap helyet a vizsgálati módszerek 

elméleti áttekintése és a természettudományos gondolkodás módszereinek megismerése. A további témakörök 

a tanulási céloknak megfelelően három fő tartalmi területre oszthatók. Az első témakörök a tanulók általános 

biológiai szemléletét hivatottak fejleszteni, fő kérdésként állítva eléjük az élet mibenlétét, amelyre több 

szempontú megközelítésekkel igyekszik választ adni. A tanulók áttekintik az élet keletkezésére és fejlődésére 

vonatkozó elméleteket, fejlesztik a tudományos tényekre alapozott érvelés és a kritikai gondolkodás készségeit. 

Részletesen megismerkednek az élet alapvető egységeként működő sejt felépítésével és működésével, majd ezt 

összekötik a magasabb szerveződési szintekkel. Vizsgálati szempontként állítják az energia biológiai 

rendszerekben történő áramlását, rávilágítanak az életfolyamatok energetikai összefüggéseire. Az 

életközösségekben zajló energiaforgalom elemzésével mélyebben is megérthetik a növény- és állatvilág, 
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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.  

A 9–10. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 170 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Nat témakör Témakör neve Javasolt 

óraszám 

1. A biológia kutatási céljai és 

módszerei 

 

A biológia tudománya 3 

2. Az élet eredete és 

szerveződése 

 

Az élővilág egysége, a felépítés és működés 

alapelvei 

10 

A sejt és a genom szerveződése és működése 12 

Sejtek és szövetek 10 

Élet és energia 8 

Az élet eredete és feltételei 4 

4. Öröklődés és evolúció 

5. A biotechnológia módszerei 

és alkalmazása 

 

A változékonyság molekuláris alapjai 12 

Egyedszintű öröklődés 12 

A biológiai evolúció 10 

6. Az ember szervezete és 

egészsége 

 

Az emberi 

szervezet 

felépítése és 

működése 

I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

6 

II. Anyagforgalom 10 

III. Érzékelés, 

szabályozás 

12 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai 

alapjai 

7 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki 

egyensúly és a testi állapot összefüggése 

11 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 10 

3. Az életközösségek jellemzői 

és típusai 

 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 

12 

7. A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 10 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 11 

 Összes óraszám: 170 
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A kémia tantárgy haladásához igazodva a fejlesztési feladatok és ismeretek változatlan érvényesítése mellett 

a magasabb szerveződési szintet képviselő ismeretek korábbi évfolyamra is kerülhetnek (9. évfolyam), így a 

biokémia, a molekuláris biológia tanulása során előzetes ismeretként feltételezhető a szerves kémiai alaptudás. 

A témakörök javasolt sorrendje és óraszámai ebben a változatban:  

Nat témakör Témakör neve Javasolt 

óraszám 

1. A biológia kutatási céljai és 

módszerei 

A biológia tudománya 3 

2. Az élet eredete és szerveződése 

 

Az élővilág egysége, a felépítés és működés 

alapelvei 

6 

4. Öröklődés és evolúció Egyedszintű öröklődés 12 

 Az élőlények jellemzői, viselkedés és 

környezet 

18 

7. A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

3. Az életközösségek jellemzői és 

típusai 

A Föld és a Kárpát-medence értékei, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 

8 

4. Öröklődés és evolúció 

 

A biológiai evolúció 8 

7. A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 10 

2. Az élet eredete és szerveződése 

 

Élet és energia 8 

Sejtek, szövetek, szervek 10 

A sejt és a genom szerveződése és működése 12 

2. Az élet eredete és szerveződése 

 

Az élet eredete és feltételei 4 

4. Öröklődés és evolúció 

5. A biotechnológia módszerei és 

alkalmazása 

A változékonyság molekuláris alapjai, sejt és 

genom 

12 

 Az emberi 

szervezet 

felépítése és 

működése 

 I. Testkép, testalkat és 

mozgás  

5 

6. Az ember szervezete és 

egészsége 

 

 II. Anyagforgalom 12 

 III. Érzékelés, 

szabályozás 

12 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai 

alapjai 

10 

A lelki egyensúly és a testi állapot 

összefüggése 

10 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 10 

 Összes óraszám: 170 

 

Témakör: A biológia tudománya 

Javasolt óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet megértésében, az 

élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében betöltött szerepét, 

gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkülönböztetésének 

képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi életünket alakító eredményeinek 

tudománytörténeti példákkal való bemutatása 

 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása és nyomon 

követése kísérletelemzésekben 

 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára alkalmas eszközök 

ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

 A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a műveletek alkalmazásában való 

jártasság, adott probléma esetén a célravezető módszer kiválasztása és alkalmazása 

 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés fontosságának 

felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás 

 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának képessége 

 Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és feldolgozása, az 

ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések megfogalmazása 

 A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás és alkalmazás 

etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az álhírek, 

áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kritikai érvelés.   

Fogalmak 

kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, molekuláris biológia, 

biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika 

Javasolt tevékenységek 

 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy tudós 

munkásságának bemutatásán keresztül 

 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása 

 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően) biológiai kísérlet 

kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és publikálása 

 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók megállapítása, 

projektmunka elkészítése 
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 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási területekről és 

módszerekről  

 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról  

 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl. strukturális bionika, 

szenzorbionika) 

 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat, reflexió írása 

Témakör: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 

Javasolt óraszám: 10 óra  

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek normál 

működési állapotának fenntartásában;  

 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy sebességgel kémiai 

reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a biológiai 

problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a víz, az ATP és a 

makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és ezt összefüggésbe hozza kémiai 

felépítésükkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a tanulók által ismert, 

felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái alapján 

 Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási módok áttekintése 

példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe hozása  

 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a rendezettséggel való 

kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek értelmezése alapján 

 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és biológiai 

szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az anyagcserezavarok 

kapcsolatának példákkal való bemutatása 

 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú elemzése 

 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján, a szabályozott 

állandó állapot jelentőségének felismerése 

Fogalmak 

rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, makromolekulák, 

enzimek, sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és szabályozás 

Javasolt tevékenységek 
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 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz) különböző környezeti 

feltételek (változó beállítások) között 

 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) 

 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS fékrendszer stb.) 

keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely részműködésével, a szabályozás és 

vezérlés közötti különbségek megbeszélése  

Témakör: A sejt és a genom szerveződése és működése 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási lehetőségeit, 

ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai kutatásokból 

származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek normál 

működési állapotának fenntartásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az élő és élettelen 

határán állnak; 

 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle típusának közös 

jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt anyagcsere-

folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos kölcsönhatásban mennek végbe; 

 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a sejtekben zajló 

biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait; 

 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, amelyek 

befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros működésért is;  

 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti, hogy a soksejtű 

szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott számú osztódásával és 

differenciálódásával alakulnak ki; 

 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és daganatsejt között; 

 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit tesz a sejt és a 

szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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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 

 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 

Javasolt tevékenységek 

 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek alapján 

 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása, telepek 

morfológiai vizsgálata 

 Kromoszóma felépítésének modellezése 

 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy mikroszkópi metszeteken 

történő összehasonlítása, értelmezése 

 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató animációk elemzése 

 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása  

 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára 

 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak értelmezése 

 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp felfedezésének és 

alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató munkásságáról  

 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis Ignác 

munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában) 

Témakör: Sejtek és szövetek 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 
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 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a biológiai 

problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi szövettípusokat, 

elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő (evolúciós) előnyök felismerése, 

megfogalmazása 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a felbontóképesség 

értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, mikrofotó készítése mobiltelefonnal 

 Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók készítése és 

rendszerezése 

 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus biológiai 

funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág jellegzetes szöveti 

felépítésének azonosítása 

 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási folyamat elvi 

értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 

 Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos vizsgálata vagy fotókon 

való összehasonlítása és jellemzése 

 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a felépítés és 

működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

 A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy módszerének 

ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének értékelése 
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osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális fejlődés, hám-, 

kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet 

Javasolt tevékenységek 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, alkalmazásának 

gyakorlása 

 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

 Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, csoportmunka 

Témakör: Élet és energia 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 
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 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle lehetőségeit, az 

anyagcseretípusok közötti különbséget; 

 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás sejtszintű 

folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli helyét és struktúráit, a 

fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 

 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti ökológiai szintű 

kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének ismerete, fő 

szakaszainak elkülönítése 

 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és technológiai 

alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 

 A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének ismerete, fő 

szakaszainak elkülönítése 

 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a folyamatok 

vizualizálása és értelmezése 

 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási kérdések 

megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése, következtetések levonása 

 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon való ábrázolása, 

a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 
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autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, erjedés, sejtlégzés, aerob 

és anaerob folyamat, szénkörforgás 

Javasolt tevékenységek 

 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet alapján 

 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata (ozmózis)  

 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén takarásos 

(árnyék) módszerrel 

 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek tervezése és 

kivitelezése 

 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti vizsgálata 

 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel 

 Keményítő kimutatása levélben 

 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése 
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 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az élelmiszeriparban, 

mezőgazdaságban stb.) 

Témakör: Az élet eredete és feltételei 

Javasolt óraszám: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről megfogalmazza 

személyes véleményét is; 

 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön rendszertani 

csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való 

életképességét; 

 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető feltételeit és 

lehetőségeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok sejtszerkezete alapján 

 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása 

 A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek és eddigi eredményeinek 

ismerete 

Fogalmak 

őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UV-sugárzás és 

ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli életlehetőségek 

Javasolt tevékenységek 

 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló (tudományos érvekkel 

alátámasztott) vélemény megfogalmazása 

 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való értelmezés és az 

eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában 

 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 

 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyeét bemutató kiselőadás készítése (pl. 

Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok, mélytengeri kénalapú 

életformák) 

 A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi eredmények 

összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése) 

Témakör: A változékonyság molekuláris alapjai 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  
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A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében betöltött szerepét, 

gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási lehetőségeit, 

ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai kutatásokból 

származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó vitában több 

szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az információs 

technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető folyamatokat, konkrét 

esetekben azonosítja ezek következményeit; 

 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a géntechnológia, a 

génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, tényekre alapozottan, kritikai szemlélettel elemzi a 

genetikai módosítások vélt vagy valós előnyeit és kockázatait; 

 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az egész szervezet 

jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a környezet általi génaktivitás-

változásoknak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, valamint a 

tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  bemutatása 

 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek felismerése, 

konkrét példa elemzése 

 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal (táplálkozás, 

mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható genetikai információ (pl. miért 

nem mindegy, hogy valamely tulajdonság az apai vagy anyai gén által kódolt) 

 A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai ujjlenyomat 

módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és értékelése 

 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a génszerkesztés, a 

klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. igazságügyi orvostani és diagnosztikai 

vizsgálatok) bemutatása 

 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, állattenyésztésben, 

élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása (humán genom projekt, génterápia, 

genetikailag megváltoztatott élőlények) 

 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének megértése (pl. evolúciós 

leszármazási kapcsolatok keresése adatbázisok alapján, kapcsoltság elemzése egyes betegségek és gének 

összefüggésének vizsgálatához, jelátviteli hálózatok modellezése) 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   349 / 489 Pedagógiai Programja 

 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, bioetika alapelvein 

alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és kockázatai, az állatkísérletek kérdései, transzplantáció 

és biorobotika, a jövőbeli hatások előrejelzése) 
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mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, génmódosítás, 

géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak  animációinak, video- és ábraanyagainak 

áttekintése, a látottak értelmezése 

 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, aranyrizs, 

érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok kritikai elemzése 

 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos  érvelés 

 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból) 

Témakör: Egyedszintű öröklődés 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő rendszerek normál 

működési állapotának fenntartásában; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az információs 

technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti összefüggést, 

megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust, a fenom-genom összefüggéseket konkrét esetek 

magyarázatában alkalmazza; 

 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket konkrét esetek 

elemzésében alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés) elemzése, az 

eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása 

 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a tulajdonságok 

kapcsolatának sokoldalú elemzése 

 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való eltérésekre  

 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása 

 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a fenotípus) 

 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő elváltozásokat a 

genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  

 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli lehetőségeinek 

megismerése, értékelése 
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gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, családfa, genom, 

fenom, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás 

Javasolt tevékenységek 

 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése, bemutató 

összeállítása 

 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatások kal kapcsolatos példa megbeszélése 

 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán genetikai betegségek/jellegek 

esetében 

 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának áttekintése, a 

leírtak, látottak értelmezése 

 Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az olvasottak 

értelmezése 

 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan segítheti a 

bioinformatika a kísérletes kutatásokat 

 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációk játékok tanulmányozása (tervezése), 

következtetések levonása  

Témakör: A biológiai evolúció 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkülönböztetésének 

képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az információs 

technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében betöltött szerepét, 

gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a kialakult nagyrasszok értékükben nem 

különböznek, biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse; 

 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy ezek hogyan 

segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és elterjedését 

magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű evolúciós jelenségeket; 

 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető tulajdonságokon 

keresztül egyidejűleg hat; 

 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat elemez, törzsfát 

készít; 

 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció, fajtanemesítés, 

géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű különbségekig 

 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 leképezésű) megértése 

 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével 

 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek, csökevényes 

szervek, homológiák) 

 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció, rekombináció) és 

terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák alapján, a folyamatok adaptív, nem 

adaptív jellegének ismertetése 

 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok, kihalások, 

adaptív radiáció 

 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 

 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet, hanem gének 

közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja (metapopuláció), 

életközösségek (ökoszisztéma) is 

 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés – szelekció) 

bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási hullámok, emergencia, 

hiányzó láncszemek problémája) 

 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani kapcsolatok 

elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is az evolúciót 

(mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és esetleges hátrányainak 

értékelése 
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evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és mesterséges szelekció, 

génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

Javasolt tevékenységek 

 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról 

 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása 

 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok gyűjtése, 

grafikonon történő megjelenítése és elemzése 

 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj háziasítása, 

kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció folyamatával 

 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák alapján 

elemző feladatok gyakorlása 

 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása, magyarázatok 

megadása 

 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és szerkesztőprogramok 

segítségével 

Témakör: Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, testalkat, mozgásképesség 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 
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 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az ember 

egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az elővigyázatosság 

elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni adottságokat, a nem és a 

korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;  

 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az ember 

testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait; 

 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, ezeket 

összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival, értékeli a rendszeres 

testmozgás szerepét egészségének megőrzésében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint 

 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai jellemzőinek 

összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezéseA bőr három fő rétegének megismerése és a rétegek 

funkcióinak elemzése, egészségtani vonatkozások 

 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat együttes 

működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

 Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a végtagok főbb izmainak 

megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, egészségtani vonatkozások 

 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 
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emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, fejváz, törzsváz, 

végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, sportsérülések 

Javasolt tevékenységek 

 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a mai ember 

koponyájának és fogazatának felépítéséről 

 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése  

 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében) 

 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének összefüggéséről 

 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések levonása 

 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás módjainak 

azonosítása 

 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése 

 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése, makettek készítése 

 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának megbeszélése, a 

sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk gyakorlati bemutatása 
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Témakör: Emberi szervezet felépítése és működése – II. Anyagforgalom 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, a biológiai és 

más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és 

ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az ember 

egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az elővigyázatosság 

elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének elemzése alapján magyarázza az 

emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi működésének biológiai alapjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani funkciók 

vizsgálata és összehasonlítása 

 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges táplálkozás 

alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése 

 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok egészségkárosító 

hatásainak elemzése 

 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a gyakoribb betegségeinek elemzése  

 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a húgyúti 

fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának megismerése 
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bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, magas vérnyomás 

betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer 

Javasolt tevékenységek 

 A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

 Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

 Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése 

 A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet elvégzése  

 A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés, pulzusszámmérések) 

elvégzése, következtetések levonása 
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 A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések elvégzése (pl. 

légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő készítése stb.) 

 A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során, érveléssel a saját 

és mások egészségmegőrzése érdekében 

 Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

 Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

 Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata 

 Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló esetleírások elemzése 

Témakör: Emberi szervezet felépítése és működése – III. Érzékelés, szabályozás 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására vagy 

cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, megfigyeléseket és 

méréseket végez; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek normál 

működési állapotának fenntartásában; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 

módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az ember 

egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az elővigyázatosság 

elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet információs 

rendszerének biológiai alapjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb érzékszervi 

megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a hasnyálmirigy 

és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 

 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül (pl. 

mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér ozmotikus koncentrációjának 

szabályozása) 
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 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a fertőzés, a 

gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos cikkek elemzése, a betegségek kialakulásának 

megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési lehetőségek számbavétele 
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mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső, belső fül; 

egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, központi és környéki 

idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, védőoltás, gyulladás, allergia, 

bőrflóra, fertőzés, járvány 

Javasolt tevékenységek 

 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-térkép) 

 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 

 Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése 

 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról  

 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző szabályozási 

folyamatokról (pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszint-szabályozás stb.) 

 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk és/vagy ábrák 

alapján 

 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési, védekezési 

módok feltárása 

 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt kialakuló 

betegségekről 

Témakör: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 

Javasolt óraszám: 7 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek normál 

működési állapotának fenntartásában; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket és azok 

kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer egészségtanával; 

 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és tudatos 

családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 
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 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott, orvosilag ellenőrzött 

fogamzásgátlás fontosságát; 

 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait, értékeli a 

terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a szervezetünk 

az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi szempontjait, önmagát is 

elhelyezve ebben a rendszerben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb hormonok és 

hatásaik azonosítása 

 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása 

 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) megismerése, a 

felépítés és a működés összekapcsolása 

 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás egyéni 

boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése 

 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési módjainak 

megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

 A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú megbeszélése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek megbeszélése, a 

terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok anatómiai és időbeli 

elhelyezése 

 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése 

 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani és pszichikai 

változások azonosítása 

 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és társadalmi hatások 

megbeszélése 

 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak áttekintése, a 

gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése 

 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák bemutatása, az 

ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése 

Fogalmak 

nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek, petesejt, 

peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és fogamzásgátlás, 

családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett rendellenességek, magzati 

szűrővizsgálatok 

Javasolt tevékenységek 

 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító táblázat készítése 

 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése 

 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here, ivarsejtek) 

 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és értelmezése 
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 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése 

 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy védőnői előadás 

során 

 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói kiselőadások formájában 

 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és a magzati 

szűrővizsgálatok módjairól 

Témakör: A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkülönböztetésének 

képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő rendszerek normál 

működési állapotának fenntartásában;  

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy egészségügyi 

vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz egészségre 

gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni; 

 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó tényezőket, 

értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az 

egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás és emlékezés 

folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a tanulással összefüggő 

folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából; 

 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre vezető 

tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok viselkedésével 

történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 

 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások (vészreakció, 

szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás melletti érvelés 

 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma megoldására) 

alkalmazva 

 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző program 

megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása 

 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   358 / 489 Pedagógiai Programja 

 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 

Javasolt tevékenységek 

 Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy filmek alapján 

 Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, megbeszélése 

 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható mintázatok (idő, tér és 

cselekvés) számítógépes elemzése, dokumentálása 

 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos ismerettejesztő 

előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés 

 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 

Témakör: Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy egészségügyi 

vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli ezek szerepét a 

betegségek megelőzésében és a gyógyulásban; 

 megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás módját, tisztában 

van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 
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 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének lehetőségeit és 

a járványok elleni védekezés módjait; 

 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia, asztma) kockázati 

tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 

 korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek alkalmazásával képes a 

bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, segítséget (szükség esetén mentőt) hívni, valamint 

elsősegélyt nyújtani; 

 az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi elsősegélynyújtással kapcsolatos 

ismereteit és készségeit az egészséges életvitel kialakításában és az elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

 szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel (vagy eszköz 

nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása); 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy egészségügyi 

vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes félautomata 

defibrillátor alkalmazására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

 A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes módszereinek és gyógyítással 

kapcsolatos jelentőségének értékelése 

 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése (példákon keresztül), 

szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló elfogadása 

 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk csökkentésének 

megismerése 

 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások (házi-, szakorvosi, 

kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése 

 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel kapcsolatos 

tájékozottság megszerzése 

 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás szükségességének 

felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre kiterjedő védőoltások 

jelentőségének értékelése 

 Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb népbetegségek életmóddal összefüggő 

kockázati tényezőinek ismeretén alapuló életvitel kialakítása 

 A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az önmegfigyelés, az otthoni 

mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és mobiltelefonos applikációkon alapuló monitorozás 

lehetőségének megismerése 

 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése szimulációk 

során, telefonos applikációk alkalmazása 

 A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 

 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 
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 Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása 

 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése 

 Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási teendőinek 

megismerése 

 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése 

 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 

Fogalmak 

laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok, népbetegség, 

fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos állapot, vérzéstípusok, 

fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai, mérgezések típusai 

Javasolt tevékenységek 

 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése, elemzése, 

alkalmazásuk kritikai megítélése 

 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés a rendszeres 

vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről 

 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása 

 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével 

 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai a betegellátás 

fokozatairól, módjairól 

 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai jelentőségének 

bemutatása tanulói prezentációkban 

 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 

 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok elvégzése 

 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása 

Témakör: Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai sokfélesége 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, biológiai és más 

természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához szükséges tényeket és ismereteket; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés műveleteit, 

ennek alapján tényekkel alátámasztott következtetéseket von le; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az élőhelyvédelem 

szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket keres. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok jellemzőit és 

előfordulásait; 

 másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti állapotának eseti vagy hosszabb 

idejű vizsgálatát, értékeli a kapott eredményeket; 

 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások típusait, az ezzel 

összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét; 

 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti állapotelemzések 

céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és példáit, konkrét 

esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való alkalmazkodásban játszott 

szerepét; 

 érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának megőrzésében játszott szerepét, érti 

az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek 

vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az egyensúly 

felborulásának lehetséges következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az élettani és ökológiai 

tűrőképességgel 

 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján 

 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálat 

 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk elemzése 

 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon keresztül 

 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb talajtípusok 

összehasonlítása 

 A környezet eltartóképességének elemzése 

 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az aszpektus 

értelmezése 

 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a szukcesszió 

folyamatának értelmezése 

 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott szerepének 

vizsgálata, konkrét példák elemzése 

 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és felismerése 

konkrét példák alapján 

 A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők azonosítása 

 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és elemzés 

 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató egyéni és 

társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése 

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 

Javasolt tevékenységek 
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 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése, aspektusainak vizsgálata, 

az adatok rögzítése és elemzése 

 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése 

 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom, vízkeménység, 

pH, BISEL) 

 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának vizsgálata 

 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon 

 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése  

 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének módjairól 

 Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és mobiltelefonos applikációk segítségével 

 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

 

Témakör: A Föld és a Kárpát-medence értékei 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és felhasznál, 

vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az élőhelyvédelem 

szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és kritikusan értékeli a természeti 

okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat; 

 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket összekapcsolja a hazai 

nemzeti parkok tevékenységével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének és a bolygó adottságainak a 

földi élet lehetőségével való összefüggése, az élet hosszú távú fennmaradásához és fejlődéséhez 

kapcsolódó jellemzők azonosítása 

 A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét életközösségeinek és védett fajainak 

bemutatása, értékelése (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, magashegységek, füves 

puszták stb.)  

 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű példa elemzése, 

védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 
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 A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, a szerzett élmények és 

ismeretek megbeszélése 

 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás kölcsönhatásainak 

elemzése 

 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények elterjedése, 

madárvándorlások) 

 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve reliktum faj 

bemutatása, jelentőségük értékelése 

 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek vizsgálata, jellemző 

növény- és állatfajainak bemutatása 

 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése egyénileg és 

csoportosan 

Fogalmak 

globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep, homoki gyep, 

endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi kaszálórét, nemzeti parkok 

Javasolt tevékenységek 

 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások szervezése (pl. Afrika-nap, 

Dél-Amerika-nap stb.) 

 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok alkalmával 

 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő értékek 

bemutatása 

 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények, fotók, 

tájleírások) gyűjtése és megbeszélése 

 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése (rajzolás, festés, fotózás, 

leírások, versek írása) 

 Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi értékei 

Témakör: Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a statisztikus és a 

rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a lehetőségeket, bizonyítékokra 

alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján előrejelzéseket, 

következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, és értékeli a biológiai kutatásokból 

származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az élőhelyvédelem 

szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 

megalapozott érveket alkot; 

 valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez biológiai 

vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek idő- és térbeli 

viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

 történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, erdő- és vadgazdaság, 

valamint a halászat természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák alapján bemutatja az ökológiai 

szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai lehetőségeit; 

 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti katasztrófák okait és 

ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek változásához vezető hatását, ennek alapján 

magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a folyamatok 

tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges; 

 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra gyakorolt helyi 

és bioszféra szintű következményeit; 

 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások és a hazai 

törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes érdekein túl a természeti értékeket és 

egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági folyamatok 

közötti összefüggések feltárása 

 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján való 

azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek és cselekvési 

lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat és haltenyésztés történeti 

és jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság szempontjából való kritikai elemzése, alternatívák keresése 

 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló módszerek („big 

data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések megbízhatóságának értékelése 

 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények jelentőségének 

példákkal való bizonyítása 

 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek tevékenységének 

megismerése, lehetőség szerinti segítése 

 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

Fogalmak 

globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai gazdálkodás, 

biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi törvény, „big data” 

Javasolt tevékenységek 

 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek megbeszélése 

 A Föld éghajlatában várható változások élőlényekkel, életközösségekkel való összefüggésével kapcsolatos 

információk keresése, összefoglalása, az éghajlatváltozást modellező szimulációk (játékprogramok) 

kipróbálása 

 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal, 

klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében 

 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka kidolgozása, az 

eredmények megosztása más iskolákkal 

 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás felkeresése, 

összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről 
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 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi cselekvésre 

vonatkozó következtetések levonása 

 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása 

 

 

 

38. Földrajz 

A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait – a természet- 

és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, ezáltal sajátos helyet foglal el, 

és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen interdiszciplináris sajátosság alapján válik 

a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmi-gazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, 

kölcsönhatásaiban feldolgozó tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék 

Földünk mint egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése 

és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az egyensúlyát, 

amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen súlyosak is lehetnek. A földrajz 

tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly 

megbomlásának természeti és társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. 

Szemléletformálásra képes, ezért kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, társadalmi-

gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek önmaguk is részesei –, 

továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való tájékozódást, a benne történő eligazodást 

segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz a természet- és társadalomföldrajz, valamint a 

regionális tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a 

légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít 

gazdaságtudományi, szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind pontosabb és 

sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak megértetésére csak a 

megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok újragondolását teszi szükségessé az 

információforrások, illetve az általuk közvetített adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink 

földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk 

tudatos keresésére, értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását 

lehetővé tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, 

tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, hanem annak 

okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a társadalmi-gazdasági folyamatokat 

szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre, problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 

társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló gondolkodás 

kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, valamint a problémaorientált, 

elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az információs társadalomra jellemző hír- és 

információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos, a 

fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható környezet záloga. 

A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már észlelhető és várható következmények 

beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a 

környezetért felelősséggel tenni akaró magatartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a térinformatikai, illetve 

infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a tanulók digitális kompetenciájának 

fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  
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Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja a 

globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális folyamatokká, 

jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan befolyásolja mindennapi életünket. A 

globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek 

értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött szerepének 

megismertetésével a földrajzoktatás hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához 

és elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges természeti és 

társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás hozzájárul az empatikus, 

problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő vitakultúra kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire fókuszál, így 

hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló társadalmi-gazdasági és környezeti 

folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus érveken alapuló véleménynyilvánítás 

iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a 

tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével elősegíti a 

gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgári gondolkodás 

és szemléletmód kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a mindennapi életben hasznosítható gazdasági 

és pénzügyi ismeretek bemutatásával hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség 

kialakításához. A tantárgy komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, 

környezeti, gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú 

pályaorientációját is jelentősen támogatja. 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, megértéséhez 

elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott gondolkodás, amely elképzelhetetlen 

a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a 

tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének 

fejlesztéséhez, különös tekintettel a digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A 

földrajztanulás célja, hogy elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző 

területein, támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás képességének 

fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és 

környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például terepen) 

csakúgy, mint különböző információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, 

forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési 

módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció fejlődését. A földrajzi 

információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló egészséges vitakészsége. A kommunikációs 

kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – 

közöttük a prezentációhoz kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, 

leírások értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ nyújtotta aktuális 

információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló digitális kompetenciáinak 

alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális térképek, térinformatikai szoftverek 

alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok 

összegyűjtése és felhasználása mellett fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő 

szemléletének kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy 

csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos 

megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a 

földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák kezdetben 

közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a gondolkodási készségek, 

elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő 
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következtetés és problémamegoldás fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a 

sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző 

földrajzi folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe kerül 

az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel párhuzamosan pedig 

nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, 

az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás 

megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi témák 

feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének megismertetéséhez, ehhez társul a 

más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív 

munkamódszerek alkalmazása során lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A 

kooperatív módszerek alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív módon részt venni a 

társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő konfliktusokat. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A világ társadalmi, 

kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális értékek megismerését, emellett 

hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális értékeink és hagyományaink megőrzése iránti 

igény kialakításához. Az önállóan vagy csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) 

elváró feladatok hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén napjaink 

társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben hozzájárul a társadalmi-

gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a körülményekhez rugalmasan 

alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával 

hozzájárul az innováció szerepének, a munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a 

munkavállalói és a vállalkozói kompetencia fejlődésére. 
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9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel, 

kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában elsajátított földrajzi, természet- és 

társadalomtudományi ismeretekre. A középiskolai tananyag a múltból kiindulva a jelen folyamataira, 

jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít, építve a hagyományos és digitális 

térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból megszerezhető információkra. 

A középiskolai évfolyamok tananyaga a geoszférák természeti, társadalmi, gazdasági és környezeti 

folyamatait állítja a középpontba, kiemelt hangsúlyt helyezve a térbeli folyamatok közötti összefüggésekre, 

kölcsönhatásokra. A 9. évfolyam feladata a kozmikus környezet, valamint a geoszférák természeti 

folyamatainak, törvényszerűségeinek megismertetése és megértetése, a tananyag-feldolgozás fókuszába 

állítva a folyamatok összefüggéseinek és hatásmechanizmusainak bemutatását, a földrajzi eredetű veszélyek 

és kockázatok felismerését, illetve a természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok közti 

kapcsolatok feltárását. A 10. évfolyam kiemelt feladata a 21. század jellemző társadalmi és gazdasági 

folyamatainak, a mindinkább globális léptékben szerveződő világgazdaság térbeli sajátosságainak feltárása a 

tanulók előtt. Ugyancsak a tantárgy feladata ezen az évfolyamon az egész bolygónk jövőjét meghatározó 

természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi okokra visszavezethető problémák, veszélyhelyzetek 

összefüggésekben történő bemutatása, a mind nagyobb mértékű fogyasztás és a fenntarthatóság között feszülő 

ellentétek problémaközpontú feldolgozása, illetve az egyéni szerepvállalás lehetőségeinek és fontosságának 

felismertetése. 

A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban is fontosnak tartja a tananyag feldolgozása során elsajátított 

földrajzi tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok bemutatását. Tudatosan 

épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) megszerzett földrajzi ismereteinek és a 

korábbi évfolyamokon kialakított készségek, képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.  

A középiskolai földrajzoktatás komplex és szemléletformáló ismeretanyaga révén segíti a tanuló 

pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. 

Hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai földrajzi tanulmányok befejezésekor a tanuló biztonsággal eligazodjon 

a természeti és társadalmi környezetben, illetve földrajzi ismereteit alkalmazni tudja a mindennapi életben. 

Fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket 

és környezeti kockázatokat, ezzel összefüggésben tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a 

földrajzi problémák iránti érzékenységet, valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és felelős 

véleménynyilvánítás képességét.  

A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló képes legyen felelős döntéshozatalra az 

állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény arra, hogy későbbi élete folyamán 

önállóan tovább gyarapítsa földrajzi ismereteit. 

A 9–10. évfolyamon a természet- és társadalomföldrajzi folyamatok közti kapcsolatrendszerek bemutatása 

révén továbbra is kiemelt feladat az analizáló és szintetizáló földrajzi gondolkodás tudatos fejlesztése, a 

tanulók ismereteinek rendszerezése. További kiemelt feladat a geoszférák jellemzőinek, törvényszerűségeinek 

és változásainak, valamint az ember geoszférákat befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységeinek 

megismerésén keresztül a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a 

környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése. A 9. és 

10. évfolyamos földrajz tananyag témaköreinek feldolgozása során a tanuló:  

– földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat ismer fel és várható 

következményeket (prognózist) fogalmaz meg; 

– feltárja a földrajzi folyamatok, jelenségek közötti hasonlóságokat és eltéréseket, különböző szempontok 

alapján rendszerezi azokat; 

– földrajzi megfigyelést, vizsgálatot, kísérletet tervez és valósít meg, az eredményeket értelmezi; 

– megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat értékel; 

– önálló, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaz meg földrajzi kérdésekben. 

 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi tartalmú 

információszerzés és -feldolgozás, valamint a digitáliseszköz-használat. Ennek megfelelően a tanuló:  
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– céljainak megfelelően kiválasztja és önállóan használja a hagyományos, illetve digitális 

információforrásokat és adatbázisokat; 

– adatokat rendszerez és ábrázol hagyományos és digitális eszközök segítségével;  

– földrajzi tartalmú szövegek alapján lényegkiemelő összegzést készít szóban és írásban; 

– megadott szempontok alapján alapvető földrajzi-földtani folyamatokkal, tájakkal, országokkal 

kapcsolatos földrajzi tartalmú szövegeket, képi információhordozókat dolgoz fel; 

– közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez; 

– digitális eszközök segítségével bemutat és értelmez földrajzi jelenségeket, folyamatokat, 

törvényszerűségeket, összefüggéseket. 

38.1. 9. évfolyam 

A 9. évfolyamon a földrajz tantárgy 2 óra/hét: 72 óra. 

Témakör neve Óraszám 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 7 

A kőzetburok 12 

A légkör 10 

A vízburok 8 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 16 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 8 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 11 

Összes óraszám 72 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális 

eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

– térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a Naprendszerben; 

– ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, összefüggéseit; 

– értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

– egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 

– problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és légi- vagy 

űrfelvételek párhuzamos használatával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint a segítségükkel 

történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló és szintetizáló, valamint a 

problémaközpontú gondolkodás fejlesztése 

– A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy csoportmunka 

keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális kompetencia és a szociális készségek 

fejlesztése 

– A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek 

alkalmazásával 

– A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése 

– A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás fejlesztése 
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– A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a rendszerben és 

összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

– A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és szintetizáló gondolkodás 

fejlesztése 

– A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az értékelő 

gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei 

– A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi jellemvonásainak 

kiemelésével 

– A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei 

– Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben 

– Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás 

Fogalmak 

Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), Jupiter-típusú bolygó 

(gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia, helymeghatározás, helyi idő, 

zónaidő, időzóna 

Javasolt tevékenységek 

– A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok alapján grafikus 

rendszerező segítségével pármunkában 

– Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek tanulmányozása 

okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású szoftverek segítségével  

– Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek, vizualizációk 

tanulmányozása 

– Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól 

– A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése 

– Képzeletbeli interjú készítése egy ismert bolygóról jött idegennel pármunkában 

– A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) időszámítási feladatok 

megoldása 

– Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására 

TÉMAKÖR: A kőzetburok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit; 

– párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között; 

– ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit, tér- és időbeli 

jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket; 

– érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége, terhelhetősége közti 

összefüggéseket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, vulkanizmus, 

hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a kőzetlemezmozgások lokális és az adott 

helyen túlmutató globális hatásait; 

– felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és mindennapi 

életben való hasznosítására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  
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– A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló és szintetizáló 

gondolkodás fejlesztése 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével a földrajzi 

térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos, fenntarthatóságra törekvő magatartás 

fejlesztése 

– A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az ábraelemző 

képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése 

– A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató forrásszövegek 

feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő gondolkodás és 

véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld felépítésének törvényszerűségei 

– Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, hegységképződés), 

összefüggéseik 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus energia 

hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek) 

– Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik, a bányászott 

nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei 

Fogalmak 

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, 

magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok, mélytengeri árok, 

óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány, magmás, üledékes, átalakult kőzet, 

ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt, gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, 

kőolaj, földgáz, bauxit 

Topográfiai ismeretek 

Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-óceáni-lemez, Dél-amerikai-lemez, 

Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez), Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-

árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer, Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, 

Variszkuszi-hegységrendszer; 

Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv 

Javasolt tevékenységek 

– Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről 

– Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor, vulkánkitöréskor, cunami 

esetén? 

– A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése 

– Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről 

– Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon vagy az Afrikai 

törésvonal és árokrendszer mentén 

– Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése, feliratozás készítése az egyes 

kőzetekhez 

– A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, majd csoportosítása 

a tanult szempontok alapján 

– Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani folyamatok, kockázatok és 

veszélyek témakörében 

– Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve elemzése a 

lemeztektonikával kapcsolatban 

– Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek megtekintése és a 

tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   372 / 489 Pedagógiai Programja 

TÉMAKÖR: A légkör 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben bekövetkező változások 

mindennapi életre gyakorolt hatását; 

– megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a lokálisan ható 

légszennyező folyamatok globális következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja ezeket az 

időjárás alakulásával; 

– időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;  

– felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni; 

– a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt fogalmaz meg a 

témával összefüggésben; 

– magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a rendszerben való 

gondolkodás fejlesztése  

– Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a digitális 

kompetencia fejlesztése 

– A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok szerinti 

megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése  

– Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és alkalmazási 

stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a 

környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése 

– Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos, hagyományos és online 

forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a szövegértési, kommunikációs és digitális 

kompetencia fejlesztése 

– A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői 

– A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők  

– Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények: ciklon, anticiklon, 

trópusi ciklonok, időjárási frontok) 

– A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások 

– Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály) 

– Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések) 

– Földi légkörzés, monszunszelek 

– A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők, éghajlatváltozás, szmog): 

okok és következmények 

– Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási stratégiák 

Fogalmak 

troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg, melegfront, 

hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, időjárás-előrejelzés, globális 

felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun, monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, 

aszály, napenergia, szélenergia 

Javasolt tevékenységek 
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– Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online adatok 

felhasználásával  

– Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós adatokból dolgozó 

vizualizáció tanulmányozásával 

– Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése 

– Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok ábrázolása és 

értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése 

– Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és online forrásszövegek 

elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása 

– Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán 

– Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak hasznosítása a 

mindennapi életben 

– Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben 

– Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése 

– A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen 

– Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális problémáival 

kapcsolatban 

– Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon címmel 

TÉMAKÖR: A vízburok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és minőségi 

viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

– igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és gazdasági 

vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, védelmének 

szükségességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható 

következményekkel; 

– tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és éghajlatváltozás 

rendszerében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  

– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának erősítése, 

ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, 

valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése  

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok szerinti 

megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek igazolása, ezáltal a 

rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése kapcsán a mérlegelő 

gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

– A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői  

– A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe (ivóvízkészlet, 

vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és minőségi 

védelme 

Fogalmak 
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tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz, belvíz, tó, fertő, 

mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, 

vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia 

Topográfiai ismeretek 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib (Antilla)-

tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger 

Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-tó, Holt-tenger, 

Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, Velencei-tó, Viktória-tó 

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna 

Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó, Temze, Volga   

Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás 

Javasolt tevékenységek 

– Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása – 

víztakarékossági javaslatok megfogalmazása 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése, reflektálás, saját 

vélemény megfogalmazása 

– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása gondolattérkép 

elkészítésével 

– Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása, a program 

lebonyolítása 

– Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése  

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények értelmezése 

– Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés a vonatkozó 

egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről 

– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 

– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának összehasonlító 

vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása 

TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének egyes elemeit, a 

természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait; 

– összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági jelentőségével 

kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait; 

– bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző felszínformáló 

folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, felszíni és felszín alatti 

formakincset. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve példák alapján 

igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági következményeit, összefüggéseit;  

– felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák fejlődésének időbeli 

szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek  
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– A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a rendszerben 

történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás fejlesztése 

– A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli szakaszaihoz kötődő, 

meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása 

– A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és fenntartható 

szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek reális 

értékelésének kialakítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe történő illesztésével 

a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának tükrében 

– A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem 

– A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég) 

– Az ember felszínformáló tevékenysége 

– Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok 

– Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége 

– A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai, függőleges 

övezetességű területek 

– A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi övezetekben 

Fogalmak 

földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás, zonális talaj, 

azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, turzás, lagúna, meder, 

hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem, villámáradás, karsztjelenség, 

karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár, hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, 

függőleges övezetesség  

Javasolt tevékenységek 

– Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” módszer 

alkalmazásával 

– Logikai kapcsolatok keresése, halmazképzés a geoszférákat jellemző szókészlet felhasználásával 

– Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus elemekkel vagy 

online interaktív tervezővel 

– A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok összehasonlítása 

a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek összegyűjtése, 

a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a talajvédelem fontosságának 

igazolása 

– Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló munkájának megfigyelésére 

– Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti és turisztikai 

jelentőségéről 

– A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy képzeletbeli 

földrészen 

– A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek 

éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján  

– Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása csoportmunkában 

– Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása 

– A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus kialakítása 

– Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek 

– Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése 
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TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és következményeit, 

összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző folyamataival és problémáival; 

– különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, bemutatja 

szerepkörük és szerkezetük változásait;  

– érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint demográfiai 

folyamatokat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst, országot, 

országcsoportot.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai, valamint az 

összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a vitakultúra fejlesztése 

– A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel társadalmi-gazdasági 

következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

– A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás, migráció – 

térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása 

– A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális globalizáció 

földrajzi összefüggései 

– A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város kapcsolatrendszerének 

bemutatása 

– A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai 

– A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális problémák 

bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása  

– A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás mérséklésének 

lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése 

– Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős és tényeken 

alapuló véleményalkotás 

Fogalmak  

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, korfa, korszerkezet, 

világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros (globális város), urbanizáció 

(városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet 

Topográfiai ismeretek  

BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

Javasolt tevékenységek 

– Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország demográfiai adatainak 

alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása  

– Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái segítségével 

– Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes alkalmazások 

segítségével 

– Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás, városba 

áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás eredményének bemutatása 
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– Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási és kulturális 

sokszínűségének bemutatására 

– Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a vélemények 

rendszerezése csoportmunkában 

– A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok megfogalmazása a 

település fejlesztésére  

– A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása városlakókkal készített 

képzeletbeli vagy valós interjúk alapján 

– Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával 

TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 ÓRA 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását, bemutatja az 

egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás folyamatát; 

– megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet 

játszó tényezőket; 

– ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, 

együttműködések legfontosabb jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók adatait, a 

társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző térségeiben;  

– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben; 

– modellezi a piacgazdaság működését; 

– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;  

– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásait, a 

felzárkózás lehetőségeit;  

– értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének feltételeit, jellemző 

vonásait; 

– példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeit, mindennapi 

életünkre gyakorolt hatását. 

 

 

 

 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek elemzésével 

földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő reflektálás képességének fejlesztése 

– A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak elemzése alapján 

az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság gyors térbeli 

átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének fejlesztése 

– A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a komplexitásban történő 

gondolkodás képességének fejlesztése 
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– A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben hasznosítható 

gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és fejlesztése 

– A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével a 

komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai 

– A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi életünkre gyakorolt 

hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő gondolkodás képességének kialakítása és 

fejlesztése 

– A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, együttműködések 

legfontosabb jellemzői 

– A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás nehézségei 

– Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző kultúrák iránti 

tolerancia fejlesztése 

Fogalmak  

– GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás, transznacionális 

vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, újonnan iparosodott országok, 

BRICS országok, ipari park, robotizáció 

Topográfiai ismeretek  

Európa 

– Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Nagy-Britannia), 

Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, 

Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, 

Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna 

– Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága, Helsinki, 

Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, Manchester, Marseille, Milánó, 

Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma, Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, 

Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt, Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich 

– Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék 

Afrika 

– Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia 

– Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

– Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela, Panama, Chile, 

Kolumbia 

– Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New 

Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC, Atlanta, Dallas, Seattle, 

Santiago, Bogotá  

– Ausztrália és Óceánia 

– Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

– Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

– Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, Indonézia, 

Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország 

– Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Manila, Mekka, 

Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 

 

Javasolt tevékenységek 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek segítségével 

– A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges telepítő 

tényezők listázása kooperatív munkában 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   379 / 489 Pedagógiai Programja 

– A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő szemszögéből 

– Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése 

– Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról 

– Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és következményekről 

 

38.1.1. A továbbhaladás feltételei 

Képes a térképen közölt információk leolvasására és értelmezésére. Felismeri a Naprendszer felépítésében, a 

bolygók mozgásában megnyilvánuló törvényszerűségeket. Tud tájékozódni a földtörténeti időben, ismeri a 

kontinenseket felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi elhelyezkedését. 

Képes megadott szempontok alapján bemutatni az egyes geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és 

azok összefüggéseit. Belátja, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más szférákra is 

kiterjedhet. Képes a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló összefüggések és törvényszerűségek 

bemutatására. Képes természetföldrajzi megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és 

összegzésére. Képes különböző nyomtatott és elektronikus információhordozókból a témához kapcsolódó 

információk gyűjtésére és feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Képes 

véleményét a földrajzi gondolkodásnak megfelelően megfogalmazni. Tudja alkalmazni ismereteit földrajzi 

tartalmú problémák megoldása során. Alkalmazza a kommunikációs, a kooperatív, a matematikai és a 

logikaigondolkodási képességeit, pl. az adatok értelmezése, a problémák felismerése és megoldása, az 

általános törvényszerűségek felismerése és az ítéletalkotás során. Képes társakkal való együttműködésre a 

földrajzikörnyezeti tartalmú feladatok megoldásakor. Képes információszerzésre a speciális 

információhordozókból (szak- és ismeretterjesztő irodalom, folyóiratok, statisztikai kiadványok, lexikonok, 

kiállítások, filmek). Alkalmazza a digitális kompetenciákat a földrajzi tartalmú információk megszerzésében 

és feldolgozásában. El tudja elhelyezni a témakörhöz kapcsolódó topográfiai fogalmakat különböző 

méretarányú és tartalmú térképeken. Tudja megfogalmazni tényleges és viszonylagos földrajzi fekvésüket. 

Felismeri az egyes topográfiai fogalmakat a különböző térképvázlatokon, ismeri a tananyagban meghatározott 

hozzájuk kapcsolódó tartalmakat. 

 

 

 

38.2. 10. évfolyam 

A 10. évfolyamon a földrajz tantárgy 1 óra/hét: 36 óra. 

 

Témakör neve Óraszám 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 5 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 10 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 7 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 14 

Összes óraszám 36 

 

TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 ÓRA 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását, bemutatja az 

egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás folyamatát; 
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– megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet 

játszó tényezőket; 

– ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, 

együttműködések legfontosabb jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók adatait, a 

társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző térségeiben;  

– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben; 

– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;  

– összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális világban; 

– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásait, a 

felzárkózás lehetőségeit;  

– ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja az Európai 

Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi a felzárkózást segítő 

eszközöket;  

– értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének feltételeit, jellemző 

vonásait; 

– példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeit, mindennapi 

életünkre gyakorolt hatását. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek elemzésével 

földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő reflektálás képességének fejlesztése 

– A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak elemzése alapján 

az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság gyors térbeli 

átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének fejlesztése 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők 

elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése 

– A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével a 

komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, együttműködések 

legfontosabb jellemzői 

– A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban történő 

gondolkodás képességének fejlesztése 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak, 

országcsoportjainak szerepe a globális világban 

– A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek elemzése 

– Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján 

– A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás nehézségei 

– Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző kultúrák iránti 

tolerancia fejlesztése 

 

Fogalmak  

Integráció, globalizáció, vámunió, kereskedelmi kvóták, preferenciális övezet 

Topográfiai ismeretek  

Európa 
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Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Nagy-Britannia), Észtország, 

Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, 

Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, 

Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna 

Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága, Helsinki, 

Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, Manchester, Marseille, Milánó, 

Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma, Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, 

Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt, Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich 

Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék 

Afrika 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela, Panama, Chile, 

Kolumbia 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New 

Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC, Atlanta, Dallas, Seattle, 

Santiago, Bogotá  

Ausztrália és Óceánia 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irak, 

Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Manila, Mekka, 

Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 

Javasolt tevékenységek 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek segítségével 

– Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők 

ábrázolása fürtábrán 

– Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és következményekről 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű országainak, 

országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése 

– A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex bemutatása 

infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával 

– Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok kapcsolatrendszerének 

bemutatására 

– Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, pl. zenei 

válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása 

– A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése 

– A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának bemutatása régi és 

új térképek, valamint képek összehasonlításával 

 

TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 ÓRA 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak szűkebb és tágabb 

nemzetközi környezetében, az Európai Unióban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon, megfogalmazza 

a felzárkózás lehetőségeit; 

– értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak 

szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az Európai Unióban 

– Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a nemzeti identitás 

erősítése 

– Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a véleményformálás és az 

értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán alapuló 

tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió, Középhegységi régiók, 

Nyugat- és Dél-Dunántúl régió) 

Fogalmak  

régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi fejlettségi 

különbség, eurorégió 

Topográfiai ismeretek  

Régiók, megyék 

Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, Debrecen, 

Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, Hegyeshalom, Hévíz, 

Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, 

Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, 

Pécs, Salgótarján, Sárospatak, Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, 

Szentendre, Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, 

Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros 

Javasolt tevékenységek 

– Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás forgatókönyvének 

megtervezése és elkészítése 

– A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható munkaerővel 

szembeni elvárások összegyűjtése 

– Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek megvitatása 

– Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-as években? 

címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése 

– Bírósági tárgyalás – helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez, katasztrófákhoz 

kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán, ciánszennyezés a Tiszán 

– Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával 

– Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és pusztuló, leszakadó 

területeiről 

– Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok 

bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása 

– Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló információgyűjtés 

alapján 
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– A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és következményeinek, 

illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek alkalmazásával 

– Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és azok közös 

értelmezése, illetve szemléletes bemutatása  

– A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása többféle forrás 

felhasználásával 

TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok összefüggéseit, ismer 

nemzetközi pénzügyi szervezeteket; 

– bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és megfogalmazza a lehetséges 

következményeket;  

– pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel előnyeit és 

kockázatait; 

– alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős pénzügyi tervezés 

és döntéshozatal fontosságát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával a matematikai 

és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a vitakultúra 

fejlesztése 

– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és értelmezésével a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

– Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és a lehetséges 

veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi gondolkodás fejlesztése érdekében 

– A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott véleményalkotás 

az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében 

– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, 

esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás képességének fejlesztése 

– A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének összehasonlítása 

– Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés készítése, a kiadások 

mérlegelése 

– A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek bemutatása, a 

mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén 

– A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései 

Fogalmak  

működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó kamatozású hitel, kamat, 

hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés, BUX-index, Dow Jones-

index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás, támogatott hitel, önerő 

Javasolt tevékenységek 

– Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek szimulálása (pl. 

folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, lakáscélú megtakarítás vállalása) 
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– Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról, tájékozódás 

elektronikus kiadványok segítségével 

– Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális pénzügyi hírekkel 

kapcsolatban 

– A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel 

– Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat bemutatása szimulációs 

gyakorlat keretében 

– Helyzetgyakorlat: egy nagyobb pénzösszeg – pl. lottónyeremény vagy családi örökség – befektetési 

lehetőségeinek mérlegelése 

– Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének bemutatására 

– Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás szerzése, a látottak 

megbeszélése 

– Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése 

– Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása csoportmunkában 

– A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező tőke területi, gazdasági és 

szektoronkénti megoszlásának jellemzése, következtetések levonása 

TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

– a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti, gazdasági, 

környezetvédelmi kihívásait;felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú természeti, társadalmi-gazdasági 

és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra; 

– rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok kölcsönhatásait; 

– a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és társadalmi-

gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit, bemutatja mérséklésük lehetséges 

módjait és azok nehézségeit; 

– megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi 

szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a nemzetközi összefogás 

szükségességét; 

– értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz meg a 

fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi 

következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatását, a lokális 

szennyeződés globális következményeit; 

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás lényegét, valamint 

példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a termelésben és a fogyasztásban; 

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit; 

– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés példáit a 

környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti szempontokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben történő 

gondolkodás fejlesztése 
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– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok kölcsönhatásainak 

bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi következményeinek 

bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének kialakítása és fejlesztése 

– A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális szennyeződés 

globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való felkészülés és védekezés 

képességének kialakítása és fejlesztése 

– A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti és társadalmi-

gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük lehetséges módjai és azok 

nehézségei 

– Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és életvitel 

szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás megalapozása 

– A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a tudatos 

fogyasztóvá válás fejlesztése 

– A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése  

– A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi szervezetek, a 

nemzetközi összefogás szükségessége 

– A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a fenntartható szemléletű 

magatartás fejlesztése 

– Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a környezet 

védelme érdekében 

Fogalmak  

globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, 

túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság, vízlábnyom, ENSZ, 

UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális klímaváltozás, népességrobbanás 

Javasolt tevékenységek 

– Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük 

lehetőségeinek megfogalmazása 

– Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült alkotás értelmező 

bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, tendenciák feltárása)  

– Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok rendszerezése, 

megvitatása 

– Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a tudatos fogyasztói 

magatartás fontosságáról 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen 

– Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-, energiafogyasztás) magatartás 

fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények kiértékelése, a tanulói vélemények ütköztetése 

– Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott környezeti téma tárgyalására 

– A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság, 

vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok készítése 

– Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal 

– Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának mérséklésére (pl. óceáni 

szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió) 

– Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre 

– Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus vásárlás mellett, 

fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével  

– A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának elkészítése, fő 

tevékenységük összegyűjtése 

– Virtuális séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös megbeszélése, véleményütköztetés 

– Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal 
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– Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a víz szerepe az 

ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány mint konfliktusforrás) 

– Vita a fenntartható gazdaságról 

39. Digitális kultúra 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy tanulóink 

sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci elvárásainak, el 

kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő megoldását is. Mivel az 

informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel korábban nem 

találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai tudás átadását 

jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is igényli. Ez természetesen valamennyi 

tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani hátteret és koherenciát a digitális 

kultúra tantárgy biztosítja. 

A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és célszerű 

megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók kreativitásának és együttműködésének 

is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra jellemző, magasabb absztrakciós szintre, és célként 

már megjelenik az elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A középiskolás korosztálynál is fontos, hogy 

a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó 

rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából a 

mindennapokban megjelenő, a diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt 

szerepet kapnak. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális környezetben, 

felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, szűrésére, 

rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így különösen 

a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. Ezeket 

a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti a kreatív 

alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység fejleszti a 

tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység 

fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző felületeken 

való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő kommunikációs 

stílus kialakítását.  

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális kultúra 

tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, melyek 

birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, képes 

legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti 

továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás 

képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör köré szervezi, 

amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű érettségi vizsgát 

közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12. évfolyamon. Ezt a fejlesztési területet 

integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A tanuló ugyanakkor 

több olyan témakörrel is találkozik, ahol az elméleti háttér fontos alapokat biztosít a feladatok gyakorlati 

megoldásához (pl. grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók 
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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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39.1. 9–10. évfolyam 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9–10. évfolyamon 

feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a középiskolában elvárt, a korábbinál 

bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak feladatunk az új környezetben a tanulók közötti 

együttműködés fejlesztése. A differenciált fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók egy-egy 

részterületen, egyéni érdeklődésüknek megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg korábban a 

blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most magasabb szintű 

absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, azaz a programkód közvetlen 

beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői környezetet és a programozási nyelvet úgy 

megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az elterjedt grafikus felületek alkalmazására, továbbá könnyen 

kezelhető és hiteles, azaz akár ipari környezetben is elterjedt legyen. 

A 9–10. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 108 óra (9. évfolymon heti 2 óra, 10. 

évfolyamon heti 1 óra). 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv 

használata 

19 10 9 

Információs társadalom, e-Világ 4 4 - 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 - 2 

Szövegszerkesztés 22 22 - 

Számítógépes grafika 14 14 - 

Multimédiás dokumentumok készítése 5 - 5 

Online kommunikáció 3 - 3 

Publikálás a világhálón 14 - 14 

Táblázatkezelés 22 22 - 

Adatbázis-kezelés - - - 

A digitális eszközök használata 3  3 

Összes óraszám: 108 72 36 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 

 ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg, logikai; 

 ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

 érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

 érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői környezetének 

alapszolgáltatásait; 

 szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális 

programozási nyelven kódolja; 

 a feladat megoldásának helyességét teszteli; 
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 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

 hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

 tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges 

módjának megismerése 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata 

 Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok 

 Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

 Az objektumorientált szemlélet megalapozása 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának vizsgálata 

Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, 

ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, 

vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás 

Javasolt tevékenységek 

 Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon keresztül 

 Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő 

feladatok önálló megoldása, a választás indoklása 

 Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

 Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási feladatok 

megoldása, a választás indoklása 

 Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel 

 Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

 Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával 

 Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a 

paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli 

 Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

 Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, IT-gazdaság, 

környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az információ megjelenési formái, jellemzői 

 Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

 A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

 Személyhez köthető információk és azok védelme 

Fogalmak 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-kereskedelem, e-

szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

Javasolt tevékenységek 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi vizsgálatra 

vagy közérdekű adatok keresése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a keresőmotorok 

használatában 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi oldalakon 

elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik keresőmotorban, és a 

találatok hatékony szűrése 

 Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ 

mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az applikációkat önállóan telepíti; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 

együttműködik társaival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

Fogalmak 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás eltávolítása, 

kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 
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 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása mobileszközökkel 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait; 

 adatokat táblázatba rendez; 

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;  

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok használatáról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tipográfiai ismeretek 

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

 Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

 Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, tartalomjegyzék 

létrehozása 

 Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

Fogalmak 

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, körlevél, lábjegyzet, 

tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

Javasolt tevékenységek 

 Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

 Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

 Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  

 Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék, lábjegyzet 

beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az információforrások 

szabályos megnevezése, hivatkozása 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében 

TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

 létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 
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 A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

 Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

 Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

 Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

 Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

 Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk 

 Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

 Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

 Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

 Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, transzformációk: 

elforgatás, tükrözés 

 Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, csoportosítás, 

kettőzés, klónozás 

 Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

 Elemi műveletek 3D-s modellel 

Fogalmak 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, ellipszis, kör, 

téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, igazítás, elosztás, rétegek, 

transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, sokszög, törött vonal, spirál, csillag, szín, 

színátmenet, vastagság, vonalvégződés, szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, klónozás, csomópont, 

csomópontműveletek, 3D-s alakzat 

Javasolt tevékenységek 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális 

eszközökkel 

 A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

 Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges 

 Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

 Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő 

program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

 Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram használatával 

 Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, transzformációk 

végrehajtásával 

 Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

 Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően 

 Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok 

készítéséhez; 

 gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök 

használatában. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Multimédia állományok manipulálása 

 Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok 

létrehozása 

 Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

Fogalmak 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális képfeldolgozás, 

-megosztás 

Javasolt tevékenységek 

 Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

 Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek 

felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba 

 Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztása. 

A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

  az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a problémának 

megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az online kommunikáció jellemzői 

 Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

 Az online közösségek szerepe, működése 

Fogalmak 

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás, önérvényesítés, 

tolerancia 

Javasolt tevékenységek 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek és alkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások, 

szerepelvárások használata 

 A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 
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 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

 Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai, 

szaktudományos és szépirodalmi területen 

 A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

 érti a CSS használatának alapelveit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

 több lapból álló webhelyet készít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

 Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

 Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége 

 Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok, 

fájlformátumok 

 Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

 Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő rendszerben 

 Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

 Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához 

 Összetett webdokumentum készítése 

Fogalmak 

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, bekezdések, 

felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek 

formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok használata, hivatkozás készítése 

Javasolt tevékenységek 

 Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének megfelelően 

választott témában 

 Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének megfelelően 

választott témában 

 Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

 Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

 Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő weboldal 

szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával 

 Elkészített weblap internetes publikálása 

 A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése tanári 

segítséggel, kész stílusok alkalmazásával 

 Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása csoportmunkában, kapott 

stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 
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TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat táblázatba rendez; 

 táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

 az adatokat diagramon szemlélteti; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Adatok táblázatos elrendezése 

 Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

 Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása 

 Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 

 Cellahivatkozások használata 

 Függvények használata, paraméterezése 

 Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

 Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Diagram létrehozása, szerkesztése 

Fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, számformátumok, 

dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és abszolút cellahivatkozás; 

saját képlet szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, függvények egymásba ágyazása, 

diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 

Javasolt tevékenységek 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző 

forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy elterjedt 

táblázatkezelő programban 

 Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

 Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program segítségével és 

következtetések levonása az eredményekből 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit, ismeri 

a felhasználási lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, tendenciáit; 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet jellemzőit, 

figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

 önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói hibákat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

 A digitális eszközök főbb egységei 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

Fogalmak 

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, 

digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, 

szinkronizálás, etikus információkezelés 

Javasolt tevékenységek 

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet kialakítása 

mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres 

karbantartása, vírusvédelme 

 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével 

 

 

39.2. 11. évfolyam 

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók továbbtanulási 

szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- vagy emelt szinten érettségi vizsgát 

kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga követelményrendszerére. Esetükben a tananyagot ez a 

követelményrendszer is befolyásolja, így például az ott elvárt elméleti ismeretek rendszerezett feldolgozása is 

szükséges. Másrészt a tanulók a gimnázium befejezése után vagy továbbtanulnak, vagy a munka világában 

helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése, 

amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek a digitális eszközök alkalmazásának terén 

elvárnak. 

Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek le, módosítottak 

adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg a strukturált adatbázis-kezelés. A diákok olyan 

elemi adatbázis-kezelési feladatokkal ismerkednek meg, melyekkel jól szemléltethető nagy mennyiségű, 

strukturált adat tárolása, feldolgozása az információszerzés érdekében. 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   397 / 489 Pedagógiai Programja 

A 11. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális eszközökkel történő 

megoldásának, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy felsőoktatási intézményben végzett kutatómunka 

során felmerülnek. A tanulók egyre több olyan projektmunkát végeznek, amelyekben együttműködve egy 

valós, de az informatikától gyakran távol eső probléma feldolgozása során kell egyszerre többféle digitális 

eszközt és programot használniuk.  

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra (heti 2 óra). 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 22 

Információs társadalom, e-Világ 4 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Szövegszerkesztés 8 

Online kommunikáció 3 

Táblázatkezelés 8 

Adatbázis-kezelés 20 

A digitális eszközök használata 3 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 

 ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg, logikai; 

 ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

 érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

 érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői környezetének 

alapszolgáltatásait; 

 szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális 

programozási nyelven kódolja; 

 a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

 hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

 tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció készítése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása egy algoritmusleíró 

eszköz segítségével 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 Egyszerű típusalgoritmus használata 
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 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok 

 Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Tesztelés, elemzés 

 Objektumorientált szemlélet 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának vizsgálata 

Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész szám, valós szám, 

karakter, szöveg, vektor, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, 

függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás, hatékonyságvizsgálat 

Javasolt tevékenységek 

 Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok egyszerű algoritmusának tervezése és kódolása 

 Egy feladatot megoldó eljárás leírása egy algoritmusleíró eszközzel 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények kapcsolatának meghatározása 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

problémamegoldás iskolai vagy közcélú adathalmazok használatával 

 Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok alkalmazása konkrét feladatokban 

önállóan és teammunkában 

 Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet használatával is 

 A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek, tulajdonságainak, metódusainak 

használatát igénylő játékos feladatok (pl. tili-toli, aknakereső, memory) 

 Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, rádiógomb a 

felhasználói felület programozásában alkalmazói jellegű feladatok során (pl. megrendelés beviteli felülete) 

 Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó felület programozásában 

 A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által készített algoritmusban, 

programban, tapasztalatok közös megbeszélése 

 Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas 

mintaadatok előállítása és használata 

 Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

 Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása projektmunkában (pl. mérési 

eredmények feldolgozásával adott hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási feladatok, demográfiai 

modellek) 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, IT-gazdaság, 

környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai 
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 A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások 

 Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban 

 Az e-szolgáltatások főbb ismérvei 

Fogalmak 

e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások, ügyfélkapu, GDPR, 

adatbiztonság, információvédelem 

Javasolt tevékenységek 

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k története vagy ötödik generációs 

számítógépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

 Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online gyakorlása, e-ügyintézés és e-

állampolgárság 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben rögzített 

szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi oldalakon 

elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

 céljainak megfelelő alkalmazást választ, az alkalmazás funkcióira, kezelőfelületére vonatkozó igényeit 

megfogalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ 

mobilalkalmazásokat; 

 az applikációkat önállóan telepíti; 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 

együttműködik társaival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi igényekhez beállítása 

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

 Alkalmazások erőforrásigényének felmérése 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata 

 Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása 

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

Fogalmak 

mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása, oktatóprogramok, 

oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye, alkalmazásspecifikáció 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 
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 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása mobileszközökkel 

 Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján 

 Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás hardverigénye alapján 

 Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak meghatározása 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival; 

 adatokat táblázatba rendez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok használatáról; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tipográfiai ismeretek 

 Hosszú dokumentumok készítése, formázása 

 Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása 

 Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok 

Fogalmak 

karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott dokumentum, megjegyzés, 

korrektúra, változások követése 

Javasolt tevékenységek 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú dokumentum szerkesztése projektmunkában, például tanulmány 

készítése irodalomból, történelemből, etikából 

 Információforrások etikus használata, például tanulmány készítésekor irodalomjegyzék beszúrása, 

ábrajegyzék beszúrása 

 Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított tartalom 

létrehozása 

 Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum tartalmának 

közös véleményezése 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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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. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában 

 A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák 

 A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök 

Fogalmak 

felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció, csapatmunka, 

személyiséglopás, online zaklatás 

Javasolt tevékenységek 

 Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek és felhőalkalmazások használata 

 Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások, 

szerepelvárások használata. Az identitás kérdésének összetettebb kezelése, lehetséges veszélyek 

tudatosítása 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása  

 Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása során 

 Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek beállítása. Online kommunikációt 

segítő hardver- és szoftvereszközök használata 

 Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni érdeklődésnek megfelelően más 

tantárgyak tanulása során 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat táblázatba rendez; 

 táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

 nagy adathalmazokat tud kezelni; 

 az adatokat diagramon szemlélteti. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Szám, szöveg, logikai típusok 

 Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása. Egyéni 

számformátum kialakítása 

 Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata 

 Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel 

 Adatok bevitele különböző forrásokból 

 Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Adatok elemzése, csoportosítása 
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 Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés 

 Számítások végzése nagy adathalmazokon 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei 

Fogalmak 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és logikai típus; 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum, egyéni számformátum, 

relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet szerkesztése, függvények használata, függvény 

paraméterezése, adatok keresése, rendezés, szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram létrehozása, 

diagramtípusok, diagram-összetevők 

Javasolt tevékenységek 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző 

forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy elterjedt 

táblázatkezelő programban 

 Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő felületen 

 Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel 

 Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel 

 Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program segítségével, és 

következtetések levonása az eredményekből 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki; 

 a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és töröl, űrlapokat használ, jelentéseket 

nyomtat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

 az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Strukturált adattárolás 

 Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai 

 Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása 

 Lekérdezések készítése 

 Szűrési feltételek megadása 

 Függvényhasználat adatok összesítésére 

 Jelentések készítése 

 Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése 

 Közérdekű adatbázisok elérése 

 Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 

Fogalmak 
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adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés, jelentés; 

adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési feltétel, 

logikai műveletek, hozzáférési jogosultság 

Javasolt tevékenységek 

 Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például menetrendekből, film- és 

kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az elektronikus naplóból 

 A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus naplóban, 

digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

 Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek kipróbálása, vita 

azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

 Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek kipróbálása, vita 

azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

 A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző közösségi 

médiumok mint online adatbázisok esetén 

 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 

 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit, ismeri 

a felhasználási lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, tendenciáit; 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet jellemzőit, 

figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

 önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói hibákat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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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 

Fogalmak 

ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés 

ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, jogosultságok, etikus 

információkezelés, távmunka digitális eszközökkel 

Javasolt tevékenységek 

 Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet kialakítása 

mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

 A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres 

karbantartása, vírusvédelme 

 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes hálózat 

segítségével 

 Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése 

 

39.3. 9/AJTP évfolyam  

A digitális kultúra sokoldalú fejlesztésének követelménye az Arany János Tehetséggondozó Program fő 

célkitűzései közé tartozik. A gazdagító év során lehetőséget kell biztosítani, hogy a tanulók között 

tapasztalható felkészültségbeli különbségek kiegyenlítésre kerüljenek, ezért a tanterv a 7-8. évfolyam 

kerettantervének témaköreire és fejlesztési feladataira épül, hidat képezve ezzel a meglévő és a középiskolai 

tananyag elsajátítása megkezdéséhez szükséges ismeretek és képességek kívánatos szintje között. Ebből a 

meggondolásból kiindulva a tanév elején feltétlenül javasolt a tanulók előzetes tudásának feltérképezése, 

melynek eredménye kiindulási alapja lehet a pedagógiai munkának. 

Tekintettel arra, hogy a program továbbra is célul tűzi ki a tanulók számára az ECDL vizsga teljesítését, az 

egyes modulokhoz kapcsolható témakörök végén megjelenítésre kerültek a modulvizsga sikeres teljesítéséhez 

szükséges követelmények is. Az érintett témakörökre javasolt óraszámok a modulvizsga teljesítéséhez 

szükséges mértékben kerültek megállapításra. Az javasolható, hogy a gazdagító év végére legalább négy 

modulból sikeres vizsgával rendelkezzenek a tanulók. 

Kiemelt feladat, hogy a tanulókat sikeresen érzékenyítsük a matematikai logika, az algoritmizálás, a 

programozás, a robotika, az összetettebb, komolyabb gondolkodási képességet igénylő területek irányába. A 

tanterv ehhez magasabb óraszámot is biztosít. A heti négy órás tanterv témakörei közé ezért bekerült a 

táblázatkezelés, a fennmaradó óraszám fordítható a programozási nyelvek irányába történő elmozdulásra, az 

ilyen irányú tehetséggondozásra. 

Figyelmet szükséges fordítani arra, hogy az átlagosnál magasabb szintű affinitással rendelkező tanulók 

differenciált foglalkoztatás keretében felkészítésben részesüljenek az AJTP informatika versenyére, illetve 

lehetőséget kapjanak az országos szintű megmérettetésekbe történő bekapcsolódásra is. 

 

A 9/AJTP évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 108 óra (heti 3 óra). 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
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Előzetes tudás felmérése 2 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 

Online ismeretek és kommunikáció  12 

Robotika 12 

Szövegszerkesztés  16 

Bemutatókészítés  14 

Multimédiás elemek készítése 12 

Az információs társadalom, e-Világ 8 

Számítógépes alapismeretek, digitális eszközök használata  18 

Összes óraszám: 108 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit;  

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

 Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

 A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy lehetséges 

módja 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 Példák típusalgoritmus használatára 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

 Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

 A program megtervezése, kódolása 

 Animáció, grafika programozása 

 Mozgások vezérlése 

 Tesztelés, elemzés 

 Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

 Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának vizsgálata 
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Fogalmak 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, elágazás, 

ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, 

animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, 

hibajavítás 

Javasolt tevékenységek 

 Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok 

algoritmusának elemzése, tervezése 

 Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

 Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények 

tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

 Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

 Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

TÉMAKÖR: Online ismeretek és kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait; 

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok 

védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

 Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 

Fogalmak 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 

Javasolt tevékenységek 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása és 

megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások segítségével 

Az ECDL modulvizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó: 

– legyen tisztában, hogy mit jelent a web-böngészés és az online biztonság fogalma, 
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– tudja használni a böngészőt és kezelni annak beállításait, könyvjelzőit és a webes kimeneteket, 

– keressen hatékonyan online információkat és értékelje mérlegelően a webes tartalmakat, 

– értse a kulcsfontosságú szerzői jogi és az adatvédelmi kérdéseket, 

– értse az online közösségek, a kommunikációt és az e-mail fogalmát, 

– tudjon küldeni, fogadni e-maileket és kezelni e-mail beállításokat, 

– tudjon e-maileket rendszerezni és keresni, naptárakat használni. 

Az Online alapismeretek modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

honlapján érhetők el. 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

 Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

Fogalmak 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

Javasolt tevékenységek 

 A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

 Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

 A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a viselkedés 

módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és mérlegelve használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a nyomtatás 

környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges dokumentumok 

szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

 Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Mentés különböző formátumokba 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Fogalmak 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, táblázat 

szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes 

dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

Javasolt tevékenységek 

 Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap készítése 

 Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy 

projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

 Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése és sablonként 

történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése egy kép beszúrásával 

 Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és megnyitása PDF 

formátumban 

 Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

Az ECDL Szövegszerkesztés modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudnia kell dokumentumokkal dolgozni és azokat különböző fájl formátumokban elmenteni, 

– A hatékony munkavégzés érdekében tudnia kell beépített funkciókat (pl. Súgó) használni, 

– Tudnia kell olyan rövid dokumentumokat létrehozni és szerkeszteni, amelyeket meg lehet osztani 

másokkal, és továbbítani is lehet, 

– Tudnia kell egy dokumentumba táblázatokat, képeket és rajzolt objektumokat beszúrni, 

– Tudnia kell dokumentumokat körlevélhez előkészíteni, 

– Tudnia kell beállítani az oldalszámozást, a nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást. 

Az Szövegszerkesztés modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

honlapján érhetők el. 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
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 Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció létrehozása, 

formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

Fogalmak 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 

dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

Javasolt tevékenységek 

 Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

 Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a megfelelő 

szerkezet kialakításával az információforrások etikus használatával 

 Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

 Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

 Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formátumokba 

Az ECDL Prezentáció modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban, 

– A hatékonyság érdekében ismernie kell beépített funkciókat (pl. Súgó), 

– Értelmezni kell tudni a különböző prezentációs nézeteket, tudni kell, mikor melyiket kell használni, ki kell 

tudni választani a különböző diaelrendezéseket és meg kell tudni szerkeszteni a diákat, 

– A prezentációk szövegét be kell tudni vinni, szerkeszteni és formázni. Egyedi címeket is kell tudni 

alkalmazni, 

– Képet, grafikát, rajzolt alakzatot kell tudni beszúrni, szerkeszteni, 

– Különböző animálási és áttűnési effektusokat kell ismerni; a tartalmat ellenőrizni és javítani kell a 

nyomtatás, illetve. a diák bemutatása előtt. 

Az Prezentáció modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság honlapján 

érhetők el. 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés) és 

javítása 

 Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz és 

bemutatókhoz 

 Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 

dokumentumokba 
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 Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok felhasználása 

rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

Fogalmak 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, 

felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 

Javasolt tevékenységek 

 A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése 

szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

 Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és 

felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

 Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, módosítása 

különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

 Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek használata 

 Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, klónozás, 

tükrözés, geometriai transzformációk 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű érvényesítésének 

lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok 

védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

 Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

 A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

 Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

Fogalmak 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, 

adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

Javasolt tevékenységek 

 Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 

elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

 Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi vizsgálatra 

vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 
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 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben rögzített 

szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

 Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a közösségi 

oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Számítógépes alapismeretek, digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások 

használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, továbbításával 

kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. A 

felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

 Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. Tudatos 

felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben 

Fogalmak 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia, be- és 

kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, működési 

paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, operációs rendszerek 

eszközkezelése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, helyi hálózat, 

jogosultságok, etikus információkezelés 

Javasolt tevékenységek 

 Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

 Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok megosztása a 

társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 
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 Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

 Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

 A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

 Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek megismerése 

Az ECDL Számítógépes alapismeretek modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázó: 

– értse az IKT, a számítógép és az egyéb eszközök és szoftverek témájával kapcsolatos alapvető fogalmakat, 

– indítsa el és megfelelően kapcsolja is le a számítógépet, 

– hatékonyan tudjon dolgozni az asztalon található ikonokkal és az ablakokkal, 

– képes legyen módosítani az operációs rendszer főbb tulajdonságait, és használja a beépített súgó 

funkciókat, 

– képes legyen létrehozni és kinyomtatni egy egyszerű dokumentumot, 

– ismerje a fájlkezelés főbb fogalmait és hatékonyan tudjon fájlokat és mappákat rendszerezni, 

– értse az alapvető adattárolási fogalmakat és tudjon fájlokat tömöríteni, 

– értse a hálózati fogalmakat, a csatlakozások típusait és képes legyen az internethez csatlakozni, 

– tisztában legyen az adatvédelem fontosságával, a malware és a biztonsági mentés fogalmával, 

– ismerje a környezetvédelmi, hozzáférhetőséggel és a felhasználói egészséggel kapcsolatos 

megfontolásokat 

Az Számítógépes alapismeretek modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság honlapján érhetők el. 

 

39.4. A számonkérés formái:  

szóbeli és írásbeli felelet 

dolgozat, teszt  

gyakorlati feladat  

A témazáró dolgozatok a témakörnek megfelelően lehetnek írásbeli vagy gyakorlati feladatok. A témazáró 

dolgozatok értékelésénél a mindenkori középszintű érettséginél alkalmazott százalékokat tekintjük az 

érdemjegyek meghatározási alapjának. 

A továbbhaladás feltétele: a tananyag legalább 30%-ának elsajátítása. 

 

 

40. Testnevelés 

A harmadik nevelési-oktatási szakaszba lépve az előző években megkezdett sokoldalú alapozó és sportági 

jellegű pszichomotoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés tovább folytatódik. A testnevelés – 

szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a mozgáshoz fűződő felnőttkori pozitív viszonyulást, az 

egészségtudatos magatartás igényének, napi életritmusba ágyazott struktúrájának kiépülését teszi lehetővé. A 

Nat-ban megfogalmazott nevelési célok mentén az Európai Unió által kialakított kulcskompetenciák 

kialakítása a középfokú nevelési-oktatási szakaszban is folytatódik, a Nat-ban meghatározott tanulási 

kompetencia-összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül az 

egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének, módszereinek hangsúlyozása, a 

mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, tudatos alkalmazása. Az egyéni 

érdeklődéshez, adottságokhoz igazodó önálló mozgásprogramok kialakítása a konstruktív tanulás alapelvén 

keresztül realizálódik, mely az autonóm tanulásra és tudatos életpálya-építésre nevelés célját valósítja meg. A 

testnevelés sajátos társas környezetben megvalósuló mozgástartalmai az együttműködésre és kölcsönös 

tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban kiemelt hangsúlyt 

kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati hasznának tudatosítása. A mozgással 
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kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani a mozgásszegény életmód rizikótényezőivel szembeni 

egészséges félelmet. A tanuló megismeri az egészségorientált képesség-összetevőket, azok jelentőségét az 

egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége megőrzése érdekében, amelynek megvalósításához 

a sport eszközrendszerének felhasználását stratégiai fontosságúnak tartja. Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, 

jelentőségét. Sokoldalú mozgástapasztalatai birtokában képes választani a különböző rekreációs 

mozgásformák közül, önálló és tudatos sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a természetben folytatott 

mozgást, tudja és tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, ami erősíti a fenntartható jelen és jövő 

iránti elkötelezettségét. 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési szakaszon átívelő aerob 

állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehetséges mozgásformáit, a biztonságos fejlődést 

elősegítő alapelveit, eljárásait megismeri és egyre tudatosabban alkalmazza.  

A kondicionális képesség fejlesztésénél figyelembe kell venni a nemi különbségekből fakadó biológiai-

élettani eltéréseket. Míg a fiúk esetében a szervezetben lezajló változások kedvezően hatnak a teljesítmény 

fejlődésére, a lányok helyzetében a 15-16 éves korra elért teljesítmény maximum szinten tartása is relatív 

fejlődésként értelmezhető, mivel fejlesztő hatások nélkül jelentős a visszaesés mértéke. 

A koordinációs képesség fejlesztésében a 15–18 éves kor a differenciáló-irányító képesség fejlődésének 

kiemelt szenzitív időszaka. Ez elsősorban a nyílt jellegű mozgásvégrehajtások során megmutatkozó 

kreativitásban, a játékszituációkhoz történő gyors alkalmazkodásban ölt testet.  

A tanulási terület nevelési-oktatási stratégiájában egyre fontosabb szerepet játszanak az egyéni tanulási 

útvonalakra épülő, kognitív dominanciájú, tanulóközpontú indirekt módszerek. Itt fokozatosan megjelenik a 

tanulók által szervezett, tervezett tanulás.  

A tanár-diák kapcsolatokban egyre kevésbé a hierarchián alapuló tekintélyelvű, mindinkább a mentor jellegű 

viszony kap hangsúlyos szerepet. A korosztály nevelését koordináló pedagógiai kultúra legfontosabb részét 

továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti folyamatait alakító, a pedagógustól érkező formatív értékelés 

képezi, melyet az ön- és társértékelés egészít ki.  

A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a tanulókat az általános 

iskolában megkezdett személyiségformáló tevékenység folytatásaként a nemzeti azonosságtudatra, a haza 

szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt szerepet kap. 

A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül erősíthetjük a tanulói 

motivációt és igényt az egészségorientált fittségösszetevők fejlesztésére. A technológia adta lehetőségek 

további felhasználásával az elméleti ismeretek elmélyítésére nyílik mód, különböző projektek 

megvalósításával, az aktív tanulás alapelvét követve. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő (motoros) tanulás 

képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel kialakult kölcsönhatás 

eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a különböző tanulási formákkal 

összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is hatást gyakorol. A különböző mozgásformák 

elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola kezdeti szakaszában – jelentős befolyással van a tanuló 

kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos cselekvés célirányos, komplex kognitív-motoros tevékenység. 

Hatékony és eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor valósulhat meg, ha annak során figyelembe 

veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság elvárásainak 

mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a kommunikáció általában nehezített 

körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja az erőtlenül formált és 

artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés mellett a kommunikáció más formáit 

is, úgymint a kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc 

izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos metakommunikáció mentén folynak, elég csak a 

jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő mozgások kifejezőerejére gondolni. A szakkifejezések, 

a helyes terminológia elsajátításával lehetővé válik a procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén 

tervezhető motoros produktummá. 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   414 / 489 Pedagógiai Programja 

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, 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 
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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. 

40.1. 9–10. évfolyam 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 9. évfolyamba lépve a 

fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során koordinációs képességeik átmeneti 

visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések 

tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a 

pedagógus részéről. A lányok 7–8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább 

folytatódik. Az egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati átrendeződés és a 

motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív folyamatok szabályozó szerepe a 

rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a 

személyiségvonást érintő – érdeklődés csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a 

különböző mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, mely 

idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő ritmikus gimnasztika 

és az aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az eredményesség, a mozgáshoz fűződő 

pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes középfokú nevelési-oktatási időszakban kulcsfontosságú 

tényezővé válnak a kortársak visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai előképzettségének 

összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap a társtanítás, társtutorálás. Az 

előző években kialakított sokoldalú, széles körű mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak 

problematikáját hatékonyan képes feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék 

kialakítása, melynek során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre inkább 

felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből kiindulva kiemelt 

szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú eszközökkel támogatott relatíverő-

növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége javításának, valamint az aerob állóképesség 

fejlesztésének.  

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; 
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− 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. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és tisztálkodási 

szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, testmozgással összefüggő 

táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A 9–10. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
36 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 70 

Torna jellegű feladatmegoldások 
70 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok  70 

Testnevelési és népi játékok 28 

Önvédelmi és küzdősportok 14 
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Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 38 

Úszás 14 

Összes óraszám: 340 

 

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az 

adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-50%-ában állapíthatják meg a többi 

témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök 

óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának 

figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 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 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok tervezése 

segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és egyszerű 

szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, azok önálló 

gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú edzésprogramok, 

tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű eljárások tudatos 

alkalmazása tanári segítséggel 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása és végrehajtása 

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, 

végrehajtása tanári kontrollal 

 A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári kontrollal 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák önálló 

alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

FOGALMAK 
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légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- 

és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat 

a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak 

elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú 

megváltozását elősegítő egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan végre tudja hajtani. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja futóteljesítményét, amelyet 

önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és versenyek közben, 

az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva hatékonyan alkalmazni. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és egészségfejlesztésben 

betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós futások tanári 

segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok összevetése korábbi 

saját eredményekkel 

 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 
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● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon egyenletes és 

változó iramban 

 Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések dinamikus 

mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés azonos lábról 2-4 lépésre, 

indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- és háromlépéses sorozatelugrások, 

váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros 

lábon) 

● Hasmánt, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény tető, dobbantó). 

Hasmánt, átlépő és flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. Versenyszerű 

ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika alapjaival emelt elugró helyről, 

közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

● Ismerkedés a hármasugrás technikájával, elugrások a gödörtől 4-8-mre kijelölt sávból. 

 Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy vető technika választása kötelező): 

● Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből medicinlabdával, 

könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel járásból és lendületből célra és távolságra. 

Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel vagy háttal becsúszással. 

Ismerkedés a forgással történő lökés technikájával 

● Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. Ismerkedés a diszkoszvetés és 

kalapácsvetés forgómozgásával könnyített vagy kiegészítő szerek alkalmazásával (pl.: gumilabda, 

frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, induló jel, 

lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, előkészítő 

gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, anaerob, hajlékonyság, biomechanika, 

futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A 

differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer 

és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók 

törzsizomzata. Cél, hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, 

elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 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. 

 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   420 / 489 Pedagógiai Programja 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb izomcsoportokat 

érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek nehézségi fokának 

emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű feladatmegoldások 

szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további 

fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a különböző 

tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, támaszcserék, 

lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; függeszkedési 

kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− (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 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   421 / 489 Pedagógiai Programja 

● 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 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok kivételével, elősegítik a 

törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

TÉMAKÖR: 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 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 

laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, ritmus, 

lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és aerobikgyakorlatok azon elemeit, 

amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk javítását szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 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; 
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− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, szabályainak 

készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának felismerése, a 

támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony csapatjátékkal történő 

összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek felismerése, tudatos 

gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő szélességi és mélységi 

mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban a védekező játékos 

gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás és 

területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra épülő 

feladatmegoldások gyakorlása 

  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 
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sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony 

alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő szabálymódosításokkal 

 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület beiktatásával, 

készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. A 6-6 elleni 

játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, megállások, 

irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások – tudatos és célszerű alkalmazása a kisjátékokban 

és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, talppal, 

combbal, mellkassal, fejjel) alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, állított labdával, mozgásból, 

valamint létszámfölényes játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés alkalmazása a játékban 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres passzsávok hatékony megjátszása 

időkényszer alatt, a védekező játékos mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, 

kirúgás gyakorlása állított, lepattintott labdával 

 Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, 

ütővel való haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – alkalmazása 

kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak alkalmazása kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a kapus és a védő játékosok együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok szerint 
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FOGALMAK 

játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes nyitás, sáncolás, 

forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, alakzatbontás és alakzatépítés, 

területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 

betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 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 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő kooperativitást igénylő 

versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 
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− 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 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 

betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket 

elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport speciális 

mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

  Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

  Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az egyszerű 

reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások 

alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 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 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   427 / 489 Pedagógiai Programja 

 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 

● 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 
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● 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 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, 

amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző 

technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és 

küzdősport kiválasztását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 38 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a pozitív 

beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás kialakítása a 

társak körében 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (síelés, korcsolyázás, 

jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 
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− 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, mountain 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 gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi 

elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan 

testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert 

szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a 

mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a természetben űzhető 

mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként 

jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások automatizálása 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani kockázataival 

összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása passzív társsal 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

 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 
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 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a 

gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

FOGALMAK 

rajttechnikák, fordulók, hullámzás, áramlat, szauna, wellness 

A gyógytestnevelés-órán a különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben 

végzett gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése. A tanulók 

legyenek képesek tanári segítséggel összeállítani úszó-feladatsorokat, amelyek elősegítik betegségük, 

elváltozásuk pozitív irányú megváltoztatását. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, az adott 

játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, azok szerves 

részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési feladatokat 

kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, pontos 

végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása 

 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok összeállítása 

tanári kontrollal, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését 

szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb gyakorlatok összeállítása 

tanári kontrollal 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 
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 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek megismerése, 

végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismerése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

 A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben végzett gyakorlatok elsajátítása 

 A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, 

a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek kialakulásához vezető káros 

életviteli szokások tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák megismerése 

FOGALMAK 

korrekciós gimnasztika, izom-összehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás 

 

11–12. évfolyam 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a felnőttkori testarányok, 

ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. Személyiségük kiegyensúlyozottabbá válik, 

a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely 

áthatja mindennapi tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük birtokában többé-

kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 11. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai hatásrendszerek 

eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely a felnőtté válást követően hosszú 

évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket 

preferáló, indirekt oktatásmódszertani eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók 

belső motivációját jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő 

módszerek egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás lépéseinek 

kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, végrehajtásáig. Ebben a tanár szerepe a 

konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul egyfajta segítővé, facilitátorrá. A pedagógus nevelési stílusát 

a tanulót egyre inkább felnőttként kezelő bizalomteljes légkör uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú tolerancia, a fair play 

szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan végrehajtja a különböző sportmozgások 

általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, edzettséget fejlesztő eljárásait és sportági mozgástechnikáit. 

Szívesen és otthonosan mozog az uszodai környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn 

végzett mozgásformákat. A nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal rendelkezik a 

civilizációs ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből kilépő tanulóifjúság a 

testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit felhasználva az egészséget 

értékként kezelő, élete természetes részének tekintő magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét 

elérésével olyan személyiségvonásokat alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, 

innovatív és hasznos tagjává válik. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén használja; 

− a testedzés, a sport személyiségjellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, 

innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 
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− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult mozgásformák 

alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, hatékonyan 

és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, hatékonyan és 

készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, tanári 

ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs képességeinek 

változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli hiányosságait, és ezeket a 

képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben, ezt tőlük 

is elvárja; 

− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító játékosként 

viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti keringési, légzési és 

mozgatórendszerét; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől vezérelve, alkotó 

módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és tisztálkodási 

szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, testmozgással összefüggő 

táplálkozási szokásokat alakít ki. 

40.2. 11-12. évfolyam 

A 11–12. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 310 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
32 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 66 

Torna jellegű feladatmegoldások 
66 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 68 

Testnevelési és népi játékok 22 

Önvédelmi és küzdősportok 12 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 30 

Úszás 14 

Összes óraszám: 310 

 

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az 

adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi 

témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök 
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óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen részt vevő tanulók betegségének, elváltozásának 

figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 32 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) 

 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 

A gyógytestnevelés-órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik, elsajátítják 

azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak 

elváltozásukra, betegségükre. A cél, hogy váljanak képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő egyszerűbb gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd önállóan. 
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TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 66 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja futóteljesítményét, amelyet 

önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és versenyek közben, 

az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva hatékonyan alkalmazni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális bemelegítésben és 

mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

 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: 
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 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből medicinlabdával, 

könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

 Kislabda- vagy gerelyhajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 kg-os (lányok) 

és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával 

 Diszkoszvetés egy vagy másfél fordulattal, kalapácsvetés egy vagy két fordulattal könnyített vagy 

kiegészítő szerekkel 

FOGALMAK 

álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, induló jel, 

lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos időmérés, előkészítő 

gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, anaerob, hajlékonyság, biomechanika, 

futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, dobószektor 

A gyógytestnevelés-órák keretében atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a 

keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól 

fejleszthető a tanulók törzsizomzata. A cél, hogy a tanulók ismerjék az atlétikai jellegű feladatok közül a 

betegségük, elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 66 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 

 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 
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 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 

● 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:  
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● 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 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált gyakorlatok kivételével – elősegítik 

a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

TÉMAKÖR: 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; 

− 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 
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− 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 

A gyógytestnevelés-órán ismerjék és alkalmazzák a tanulók a ritmikus és aerobikgyakorlatok azon elemeit, 

amelyeket beépíthetnek a betegségük, elváltozásuk javítását szolgáló gyakorlatok tervezésekor. 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 68 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 
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 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

 Játékvezetés gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, indulások-

megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések – célszerű 

alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő sebességgel egy 

és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek alkalmazása) kapura 

lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot követő 

felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

 Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a védőtől 

való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, leérkezések – 

készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és hosszúindulás, az 

együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és két labdaleütésből, a 

sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony 

alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika mellett – a 

játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a játékvezetés 

gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő szabálymódosításokkal 

 Röplabda 

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. A 6-6 elleni 

játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes játék 

érdekében 

 Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, megállások, 

irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő mozgássebesség és dinamika (növekvő 

energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 
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● 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 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 

betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs 

lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, az adott 

játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális mozgástartalmaira épülő 

dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő 

gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó játékokban 
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 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyénileg, párban és 

csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére időkényszer 

bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. váltó- és 

sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő páros, 

csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő kooperativitást igénylő 

versengő játékok gyakorlása 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya méretei és alakja, 

csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez adaptált támadó és védő szerepek 

gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési módokat megvalósító 

fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív mozgásformákkal 

kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett mozgásos játékok 

gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

 Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros forgás és a forgástechnika 

fejlesztése 

 A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése 

 Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat fontossága és 

gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

FOGALMAK 

besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus célfelületek, szélességi 

és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 

betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket 

elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 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 
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 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas eséstechnikák 

gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás adaptív, 

készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, mindkét 

irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban 

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, 

életszerű végrehajtása 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, meghatározó hazai 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése 

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögékerülés birkózás térdelésben) 

eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a 

páros gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a különböző mini judo jellegű 

földharcjátékokban 

 Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, 

egyenes ütés az elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), gyakorlása helyváltoztatás 

közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra rúgás védési 

technikáinak elsajátítása 
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● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák kivitelezése helyben és 

mozgásban, ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, sportágra jellemző 

mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad küzdelemre jellemző 

helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, elsajátítása  

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi 

kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó leszorítás technika 

végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának gyakorlása passzív, 

majd aktív ellenfélen 

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 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, 

amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző 

technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és 

küzdősport kiválasztását. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 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 
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 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfutás 

erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, görhoki, 

sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, kerékpározás) 

 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések ismerete, 

alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása 

 A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó sportolás és 

egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi stresszhelyzetek 

feloldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi 

elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók olyan testgyakorlatokkal, sportokkal 

ismerkednek meg, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban 

végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi 

életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a természetben űzhető 

mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként 

jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő és egészségkárosító tényezőinek tudatában 

beavatkozási stratégiák tudatos alkalmazása 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások automatizálása 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek készségszintre emelése 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

 Választott újabb úszásnem(ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A tanult úszásnemekhez kapcsolódó rajttechnikák és fordulások elsajátítása 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 
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 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Aerob állóképesség további fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség további fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

FOGALMAK 

vegyesúszás, versenyszabályok, szauna, wellness 

A gyógytestnevelés-órán a különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben 

végzett gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése. A tanulók 

tanári segítséggel, majd önállóan tudnak összeállítani úszó feladatsorokat, amelyek elősegítik betegségük, 

elváltozásuk pozitív irányú megváltoztatását. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, az adott 

játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, azok szerves 

részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési feladatokat 

kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok tervezése, megtartása 

 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését 

szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 
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 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek megismerése, 

végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismerése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

 A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben végzett gyakorlatok elsajátítása, 

rövidebb edzésprogramok összeállítása tanári segítséggel 

 A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek kialakulásához vezető káros 

életviteli szokások tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák alkalmazása a mindennapi életvezetésben 

FOGALMAK 

edzéstervezés, tudatos életvitel 

 

41. Köznevelési Típusú Sportiskolai képzés 

9–12. évfolyam 

A 9–10. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 340 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
34 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 52 

Torna jellegű feladatmegoldások 
52 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 52 

Testnevelési és népi játékok 22 

Önvédelmi és küzdősportok 14 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 28 

Úszás 14 

Sporttörténet 36 

Testnevelés elmélet 18 

Edzéselmélet 18 

Összes óraszám: 340 

 

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az 

adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30-50%-ában állapíthatják meg a többi 

témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök 

óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen résztvevő tanulók betegségének, elváltozásának 

figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 34 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok önálló gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása és 

végrehajtása 

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

 A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári kontrollal 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák 

önálló alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- 

és oszlopalakzat, kéziszer gyakorlatok 

A gyógytestnevelés órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a 

gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak 

elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége pozitív irányú 

megváltozását elősegítő egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat önállóan végre tudja hajtani. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 52 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; 
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− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja futóteljesítményét, amelyet 

önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és versenyek közben, 

az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva hatékonyan alkalmazni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömeg kontrollt 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, keresztező futás) és 

futófeladatok (repülő- és fokozó futások 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 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A 

differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer 

és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók 

törzsizomzata. Cél, hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, 

elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 52 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 

 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 
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 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

− (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása mini trampolinon 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 fejen átfordulás 

segítséggel, tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen terpeszátugrás 

Lányoknak: 

 Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás guggolásban; 

támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 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 
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 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, után lépés, térdelőállások, lebegőállások, kelepfellendülés, vállátfordulás, hajlított támasz, lebegőtámasz, 

felkar-lebegőtámasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, felkarállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, térdfüggés, 

fekvőfüggés, alugrás, kelepfelhúzódás, kelepforgás, térdfellendülés 

A gyógytestnevelés órán a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok kivételével, elősegítik a 

törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

TÉMAKÖR: 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; 

− 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 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   452 / 489 Pedagógiai Programja 

 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 

laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, ritmus, 

lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság 

A gyógytestnevelés órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és aerobikgyakorlatok azon elemeit, 

amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk javítását szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 52 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 
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 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra épülő 

feladatmegoldások gyakorlása 

 Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Kézilabda: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, indulások-

megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések – célszerű 

alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok egy és több labdával (pl. 

háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek alkalmazása) kapura 

lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot követő 

felugrásból, beugrásból, félaktív, majd aktív védőjátékos ellen 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

 Kosárlabda: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a védőtől való 

elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, leérkezések – 

készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és hosszúindulás, az 

együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és két labdaleütésből, a 

sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony 

alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással befejezve 

● Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos jelenlétében 

● A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő szabálymódosításokkal 

 Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás gyakorlása célfelület beiktatásával, 

készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és kosárérintéssel 

● 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: 
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● 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 
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játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes nyitás, sáncolás, 

forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, alakzatbontás és alakzatépítés, 

területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

A gyógytestnevelés órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 

betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, az adott 

játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 
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− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

− A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- és 

futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek felismerése, a 

játéktér határainak érzékelése 

− Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az irányváltoztatások, az 

elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

− A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására épülő testnevelési 

játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az oldalvonalon) 

− Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális mozgástartalmaira épülő 

dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő 

gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó játékokban 

− A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyénileg, párban és 

csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére időkényszer 

bekapcsolásával 

− Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban (pl. váltó- és 

sorversenyek) 

− A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus helyzeteket 

tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

− A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást segítő páros, 

csoportos versengő játékok 

− A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő kooperativitást igénylő 

versengő játékok gyakorlása 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

− 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 

A gyógytestnevelés órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 

betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket 

elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 
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TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport speciális 

mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet 

és tolerancia megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a gyorsaságot, az 

egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, csoportos és csapat jellegű 

feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 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 
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● 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, mögé kerülés birkózás térdelésben) 

eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a 

páros gyakorlatokban 

● Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Partner helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítás technikák 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) 

● Földharc technikák, 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, karate védések, karate 

támadások kézzel és lábbal 

A gyógytestnevelés órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, 

amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgató szervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző 
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technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és 

küzdősport kiválasztását. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a pozitív 

beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

− A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás kialakítása a 

társak körében 

− Téli és nyári 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 gyógytestnevelés órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi 

elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan 

testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert 

szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a 

mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a természetben űzhető 

mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként 

jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 
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JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani 

kockázataival összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotónia tűrés 

továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása passzív 

társsal 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

 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 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

FOGALMAK 

rajttechnikák, fordulók, hullámzás, áramlat, szauna, wellness 

A gyógytestnevelés órán a különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben 

végzett gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- és 

mozgató szervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése. A 

tanulók legyenek képesek tanári segítséggel összeállítani úszó-feladatsorokat, amelyek elősegítik betegségük, 

elváltozásuk pozitív irányú megváltoztatását. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 
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− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, az adott 

játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, azok szerves 

részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési feladatokat 

kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása tanári segítséggel, 

pontos végrehajtása segítségadással, majd anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása 

 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb 

gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismerése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

 A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben végzett gyakorlatok 

elsajátítása 

 A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek kialakulásához vezető 

káros életviteli szokások tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák megismerése 

FOGALMAK 

korrekciós gimnasztika, izom-összehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás 

A TESTNEVELÉS TANTÁRGY ELMÉLETI KÉPZÉSÉT A HELYI TANTERV SPORTELMÉLET TANTÁRGYÁNAK 

TANMENETE TARTALMAZZA! 

 

11–12. évfolyam 
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Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a felnőttkori testarányok, 

ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. Személyiségük kiegyensúlyozottabbá válik, 

a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely 

áthatja mindennapi tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük birtokában többé-

kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 11. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai hatásrendszerek 

eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely a felnőtté válást követően hosszú 

évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket 

preferáló, indirekt oktatásmódszertani eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók 

belső motivációját jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő 

módszerek egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás lépéseinek 

kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, végrehajtásáig. Ebben a tanár szerepe a 

konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul egyfajta segítővé, facilitátorrá. A pedagógus nevelési stílusát 

a tanulót egyre inkább felnőttként kezelő bizalomteljes légkör uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú tolerancia, a fair play 

szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan végrehajtja a különböző sportmozgások 

általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, edzettséget fejlesztő eljárásait és sportági mozgástechnikáit. 

Szívesen és otthonosan mozog az uszodai környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn 

végzett mozgásformákat. A nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal rendelkezik a 

civilizációs ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből kilépő tanulóifjúság a 

testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit felhasználva az egészséget 

értékként kezelő, élete természetes részének tekintő magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét 

elérésével olyan személyiségvonásokat alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, 

innovatív és hasznos tagjává válik. 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

− a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén használja; 

− a testedzés, a sport személyiségjellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, 

innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított mozgásformákat; 

− sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

− nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

− olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult mozgásformák 

alkotó módon történő végrehajtását; 

− relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, hatékonyan 

és készségszinten kivitelezi; 

− a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, hatékonyan és 

készségszinten hajtja végre; 

− a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség-és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, tanári 

ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

− tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs képességeinek 

változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli hiányosságait, és ezeket a 

képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

− a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel szemben, ezt tőlük 

is elvárja; 
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− a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító játékosként 

viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

− megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is motiválja; 

− az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti keringési, légzési és 

mozgatórendszerét; 

− a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől vezérelve, alkotó 

módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

− mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és tisztálkodási 

szabályok betartását; 

− az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, testmozgással összefüggő 

táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A 11–12. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 310 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, 

relaxáció 
21 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 53 

Torna jellegű feladatmegoldások 
53 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

Sportjátékok 54 

Testnevelési és népi játékok 13 

Önvédelmi és küzdősportok 14 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 20 

Úszás 14 

Sport és szervezetei 18 

Sportegészségtan 18 

Sportpszichológia 16 

Sportetika 16 

Összes óraszám: 310 

 

A gyógytestnevelő tanárok a helyi tanterv (tanmenet) készítésekor a Gyógytestnevelés témakör óraszámát az 

adott intézményben gyógytestnevelés-órára szánt éves óraszám 30–50%-ában állapíthatják meg a többi 

témakör óraszámának terhére. A Gyógytestnevelés témakör óraszámát, illetve az egyes témakörök 

óraszámcsökkentésének mértékét a gyógytestnevelésen résztvevő tanulók betegségének, elváltozásának 

figyelembevételével határozza meg a gyógytestnevelő tanár. 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok önálló 

tervezése és végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- és 

egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló összeállítása, 

azok tudatos gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása, 

vezetése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák 

rendszeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- 

és oszlopalakzat, kéziszer-gyakorlatok 

A gyógytestnevelés órák keretében a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik, elsajátítják 

azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak 

elváltozásukra, betegségükre. A cél, hogy váljanak képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú 

megváltozását elősegítő egyszerűbb gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd önállóan. 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 53 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; 
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− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja futóteljesítményét, amelyet 

önmaga is tudatosan nyomon követ; 

− képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és versenyek közben, 

az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva hatékonyan alkalmazni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

 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 testtömeg kontrollt 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 elugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az egyénileg 

kiválasztott technikával 

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával 

 Hármasugrás önállóan választott elugró helyről 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 

A gyógytestnevelés órák keretében atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. 

A differenciált, egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési 

rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető 

a tanulók törzsizomzata. A cél, hogy a tanulók ismerjék az atlétikai jellegű feladatok közül a betegségük, 

elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT MINIMUM ÓRASZÁM: 53 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 

 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 
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 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 

● 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 
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● 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 

A gyógytestnevelés órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált gyakorlatok kivételével – elősegítik a 

törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

TÉMAKÖR: 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; 

− 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 
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− 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 

A gyógytestnevelés órán ismerjék és alkalmazzák a tanulók a ritmikus és aerobikgyakorlatok azon elemeit, 

amelyeket beépíthetnek a betegségük, elváltozásuk javítását szolgáló gyakorlatok tervezésekor. 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 54 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 
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 Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, indulások-

megállások, ütközések, cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések – célszerű 

alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs gyakorlatok növekvő sebességgel egy 

és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, indulócselek alkalmazása) kapura 

lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző lendületszerzési módot követő 

felugrásból, beugrásból a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

 Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a védőtől 

való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, leérkezések – 

készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és hosszúindulás, az 

együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és két labdaleütésből, a 

sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok célszerű és hatékony 

alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika mellett – a 

játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a játékvezetés 

gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő szabálymódosításokkal 

 Röplabda 

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. A 6-6 elleni 

játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes játék 

érdekében 

 Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben történő elindulások, megállások, 

irányváltoztatások, támadó és védő alapmozgások növekvő mozgássebesség és dinamika (növekvő 

energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej különböző részeivel, talppal, 

combbal, mellkassal, fejjel) növekvő sebességgel, dinamikával történő végrehajtása a kisjátékokban 

és a mérkőzésjátékokban 
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● 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 

A gyógytestnevelés órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 

betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs 

lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, az adott 

játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű eszközöket 

felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és csapatszintű célzó 

játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása egyénileg, 

párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának csökkentésére 

időkényszer bekapcsolásával 
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 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 láb főrészeken. A páros forgás és a 

forgástechnika fejlesztése 

 A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus tananyagának bővítése 

 Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, a partnerkapcsolat 

fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán keresztül 

FOGALMAK 

besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus célfelületek, szélességi 

és mélységi mozgás, táncrend, táncszók 

A gyógytestnevelés órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati 

betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket 

elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a 

teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 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 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   472 / 489 Pedagógiai Programja 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a társas 

eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi 

kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb technikai 

mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás adaptív, 

készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból indulva, 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban 

 Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló védéstechnikák és ellentámadások 

biztonságos, életszerű végrehajtása 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) történetének, meghatározó 

hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének 

átismétlése 

 Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő birkózásra előkészítő speciális 

hídgyakorlatok készségszintű végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, mögé kerülés birkózás térdelésben) 

eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a 

páros gyakorlatokban 

● Mögé kerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögé kerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Partner helyzetből induló birkózó technikák megismerése, gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítás technikák 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 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   473 / 489 Pedagógiai Programja 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az egyenes és oldalra rúgás védési 

technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult védő technikák kivitelezése helyben és 

mozgásban, ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult technikák kivitelezésével, sportágra jellemző 

mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások helyben és szabad küzdelemre jellemző 

helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak megismerése, elsajátítása  

 Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi 

kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó leszorítás technika 

végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás technikájának gyakorlása passzív, 

majd aktív ellenfélen 

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 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, 

amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző 

technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és 

küzdősport kiválasztását. 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 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 
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 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, 

tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain 

bike, görhoki, sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás) 

 Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, a turistajelzések 

ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, vezetése 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása 

 A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó 

sportolás és egészséges életvitel iránti igény kialakításához 

 Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a mindennapi stresszhelyzetek 

feloldásában 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

FOGALMAK 

tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

A gyógytestnevelés órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi 

elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók olyan testgyakorlatokkal, sportokkal 

ismerkednek meg, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban 

végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi 

életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a természetben űzhető 

mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként 

jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Úszás (Amennyiben adottak a feltételek.) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő és egészségkárosító tényezőinek 

tudatában beavatkozási stratégiák tudatos alkalmazása 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési szokások 

automatizálása 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotónia tűrés 

továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, áramlatok, 

hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek készségszintre emelése 
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 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

 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 további fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség további fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 A vízilabdázás és egyéb vízben űzhető sportok megismerése 

FOGALMAK 

vegyesúszás, versenyszabályok, szauna, wellness 

A gyógytestnevelés órán a különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben 

végzett gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség növelése. A tanulók 

tanári segítséggel, majd önállóan tudnak összeállítani úszó feladatsorokat, amelyek elősegítik betegségük, 

elváltozásuk pozitív irányú megváltoztatását. 

TÉMAKÖR: Gyógytestnevelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A jogszabályokban és a helyi tantervben rögzítettnek megfelelően 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit kreatívan, az adott 

játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és rendjére, hanem 

erre felhívja társai figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő 

gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző témakörökbe ágyazottan, azok szerves 

részeként. Az ott felsorolt feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési feladatokat 

kell megvalósítani: 

 A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása segítségadással, majd 

anélkül 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok tervezése, megtartása 

 Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, egyszerűbb és összetettebb 

gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a gyakorlatok önálló végrehajtása 
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 A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának (hajlékonyságának) 

fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb és 

összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal 

 Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

 Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló tevékenységek 

megismerése, végrehajtása 

 Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló (kontraindikált) mozgások 

megismerése a különböző testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

 A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben végzett gyakorlatok 

elsajátítása, rövidebb edzésprogramok összeállítása tanári segítséggel 

 A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek kialakulásához vezető 

káros életviteli szokások tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák alkalmazása a mindennapi 

életvezetésben 

FOGALMAK 

edzéstervezés, tudatos életvitel 

 

 

 

 

 

42.  Ének-zene 
 

9. évfolyam 72 óra 

XX. Népdalaink világa 

 A magyar népdalok jellemzői 

 Népdalok elemzése 

 Más népek dalai 

 Népzenegyűjtés 

 Híres népzenekutatók 

Zeneművek /Énekes anyag 3 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 3 

Komplex készségfejlesztés 2 

XXI. Őskor, ókor, középkor 

 A zene eredete 

 Az első hangszerek 

 A zene alapegységei 

 Az ókor zenéje 

 A középkor vallási zenéje (gregorián énekek) 

 A középkor világi zenéje (trubadúrok és minnesängerek) 
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Zeneművek /Énekes anyag 2 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 2 

Komplex készségfejlesztés 2 

XXII. A reneszánsz zenéje 

 A kórusművészet aranykora 

 Reneszánsz műfajok (mise, motetta, madrigál) 

 Reneszánsz zeneszerzők (Palestrina, Lassus) 

 A XI-XVI. század magyar műzenéje 

Zeneművek /Énekes anyag 2 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 4 

Komplex készségfejlesztés 1 

XXIII.  A barokk zenéje   

 A barokk korszak jellemzői 

 Hangszeres- és vokális műfajok (szvit, rondó, prelúdium, fúga, passió, korál, oratórium, opera, 

kantáta) 

 Zeneszerzők (Monteverdi, Pachelbel, Purcell, Vivaldi, Händel, Bach) 

Zeneművek /Énekes anyag 3 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 6 

Komplex készségfejlesztés 2 

XXIV. A bécsi klasszicizmus 

 A bécsi klasszikus korszak jellemzői 

 A korszak zeneszerzői (Haydn, Mozart, Beethoven) 

 A korszakra jellemző műfajok (opera buffa, daljáték, szonáta, szimfónia, vonósnégyes, versenymű, 

requiem) 

 A XVII-XVIII. század magyar zenéje 

Zeneművek /Énekes anyag 4 (3+1) 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 7 

Komplex készségfejlesztés 2 (1+1) 

XXV. A romantika zenéje 

 A forradalmak kora 

 Romantikus zeneszerzők (Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn, Chopin, Verdi, Wagner, 

Liszt, Erkel, Csajkovszkij, Dvorák, Rahmanyinov, Puccini) 

 A korszak jellegzetes műfajai (dal, dalciklus, szimfonikus költemény, hangszeres karakterdarab, 

opera, zenedráma, balett) 

Zeneművek /Énekes anyag 4 (3+1) 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 7 

Komplex készségfejlesztés 2 

XXVI. A századforduló és a XX. század zenéje 

 Zenei impresszionizmus (Debussy, Ravel) 
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 Irányzatok a XX. században (a 12 hang szabad használata, dodekafónia) 

 A dodekafónia jeles képviselői (Schönberg, Webern, Berg) 

 Jazz zene (Gershwin, Berstein) 

 Neoklasszicizmus (Sztravinszkij) 

 Folklorizmus és a XX. század magyar zenéje (Bartók Béla, Kodály Zoltán) 

 Kodály és Bartók hazai kortársai (Dohnányi Ernő, Weiner Leó) 

 Más XX. századi zeneszerzők és műveik (Honegger, Orff, Prokofjev, Sosztakovics) 

 Új utak a komponálásban (szerializmus, aleatória, repetitív zene) 

 A magyar zeneszerzők újabb nemzedékei (Bárdos Lajos, Farkas Ferenc, Kurtág György, Petrovics 

Emil, Szokolay Sándor) 

Zeneművek /Énekes anyag 4 (3+1) 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 6 

Komplex készségfejlesztés 1 

XXVII. Kapcsolatok a könnyűzenével 

 A fiatalok körében népszerűvé vált dallamok 

 Magyar programzene 

 Viálgzene 

 Filmzene, alkalmazott zene 

Zeneművek /Énekes anyag 1 

Zeneművek/Zenehallgatási anyag 1 

Komplex készségfejlesztés 1 

 

 

43. Természettudományos alapismeretek 

43.1. 9/AJTP évfolyam 

 

A tantárgy tanításának célja áttekinteni az általános iskolában tanult reáltárgyak (természetföldrajz, fizika, 

kémia, biológia-egészségtan) ismeretanyagának bizonyos részleteit, kialakítani egy komplex szemléletmódot, 

elősegítve a koncentrációt és a tanultak alkalmazását, megkönnyíteni a 10. osztályban tanulandó, jelentős 

mennyiségű és mélységű természettudományos ismeretanyag elsajátítását, megláttatni a globális és lokális 

környezet- és természetvédelmi problémák összefüggéseit, megoldhatóságuk és megoldásuk alternatíváit. A 

kiváló magyar tudósok, kutatók munkásságának megismertetésével a tanulók meglátják a tudás értékét és 

értékteremtő szerepét, a kiművelt emberfők jelentőségét. 

A tantárgy tanulása során a tanulókban kialakul az empirikus, megfigyelésen és kísérletezésen alapuló 

természettudományos szemléletmód, problémamegoldó képességük, kreativitásuk fejlődik a megszerzett 

ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazása folyamán. 

Az egyes tematikai egységek tartalmaiból a helyi sajátosságok alapján kell kiválasztani azokat a 

területeket, amelyek feldolgozása révén a kitűzött célok a leghatékonyabban megvalósíthatóak. 

A természettudományos alapismeretek tantárgy éves óraszáma 36 óra (heti 1 óra) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 
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Bevezetés 3 

A víz 8 

A fény 8 

A levegő  6 

A kőzetburok  5 

Tanév végi ismétlés 4 

Összes óraszám: 34 

 

Tematikai egység Bevezetés 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Alapvető tájékozottság az érintett témakörökben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az „új” tantárgy és annak komplex, kísérletezésen, interaktivitáson alapuló 

szemléletmódjának megismertetése. 

Balesetvédelmi ismeretek elsajátítása, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerkedés a természetismerettel.   

Kísérletezés, a kísérletezés veszélyei. 

Az információszerzés tudománya, az adatgyűjtés alapjai. 

Tanév eleji szintfelmérés. 

Kulcsfogalmak Természetismeret, kísérlet, információ, adatgyűjtés. 

 

Tematikai egység A víz 
Órakeret  

8 óra 

Előzetes tudás A vízzel kapcsolatos természetföldrajzi, fizikai és kémiai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapismeretek összekapcsolása. 

A víz mint alapvető környezeti tényező és élőhely fontosságának, védelmének 

megismertetése, tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Földünk: a víz bolygója (topográfiai alapismeretek, hidrológiai alapfogalmak megismerése és megértése). 

„Minek ez a felhajtás?” A felhajtóerő kiszámítása, az úszás, lebegés, elmerülés, Arkhimédész törvénye. 

Egy „hétköznapi” vegyület különlegességei (a víz alapvető fizikai és kémiai tulajdonságainak megismerése 

a vízmolekulák tulajdonságainak segítségével). 

Munkában a víz (a vizek felszínformáló szerepének megismerése, a folyószabályozás környezeti hatásai). 

A víz mint élőhely (alapvető vízi életformák, vízi élőhelyek, összefüggések megállapítása az élőlények 

tulajdonságai és élőhelyük sajátosságai között). 

Vizeink jövője (vízszennyezés, víztisztítás). 

Oldatok sajátosságai, koncentrációk (az oldatok mint elegyek tulajdonságai, a koncentrációk jelentése és 

kiszámításuk). 

A kémhatás (a vizes oldatok kémhatása, minőségi és mennyiségi kimutatása, a pH-skála alkalmazása). 

Kulcsfogalmak 

Vízgyűjtő terület, árapály, édesvíz, tengervíz, termálvíz, karsztvíz, belvíz, moréna, 

felhajtóerő, hidrosztatikai nyomás, fajhő, keverék, elegy, oldat, oldódási szabály, 

hidratáció, koncentráció, tömegszázalék, térfogatszázalék, sav, bázis, amfoter, 

indikátor, pH, bioszféra, plankton, aerob, trofitás, eutrofizáció. 
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Tematikai egység A fény 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A fénnyel kapcsolatos természetföldrajzi, fizikai és kémiai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapismeretek összekapcsolása. 

A napfény energiája nélkülözhetetlen szerepének bemutatása a bioszféra 

életközösségeinek működésében. A természettudományos gondolkodás 

alapozása, mélyítése. A tudatos, az energiatakarékosságra törekvő magatartás és 

szemléletmód kialakítása, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Naprendszer és bolygói (a Napban lejátszódó energiatermelő folyamatok, a bolygók mozgása). 

A fény tulajdonságai (a hullám- és korpuszkuláris tulajdonságok). 

Energiagondjaink és megoldásuk lehetőségei (a fosszilis és az alternatív energiaforrások, alkalmazásuk, 

környezetre gyakorolt hatásuk, előnyeik, hátrányaik). 

„Trükkös tükrök” – optikai eszközök (a fényvisszaverődés és -törés törvényei sík és görbült felületek esetén, 

egyszerű sugármenetek szerkesztése, plánparalel lemez, homorú és domború tükör, illetve lencsék esetén, 

alkalmazásuk a hétköznapi életben). 

A fény mint a bioszféra alaptényezője (a fotoszintézis, a látószervek). 

A mikroszkóp. 

Kulcsfogalmak 
Csillag, bolygó, fénytörés, fényvisszaverődés, izotóp, autotróf, heterotróf, sejt, 

növény. 

  

Tematikai egység A levegő 
Órakeret  

6 óra 

Előzetes tudás 
A légkörrel, levegővel kapcsolatos természetföldrajzi, fizikai, kémiai és biológiai 

alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapismeretek összekapcsolása. 

Az atmoszféra jelentőségének bemutatása a bioszféra működésében. A 

légszennyezéssel járó globális környezeti problémák veszélyeinek bemutatása 

során a környezettudatosság iránti elkötelezettség erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A légkör: Földünk védőpajzsa (az atmoszféra összetétele, szerkezete, kialakulása). 

Az „öntörvényű” gázok (a gázok tulajdonságai, a részecskék, az Avogadro- és a Boyle-Mariotte törvények 

alkalmazása). 

A levegő áramlása (a légáramlások szerepe az éghajlat és az időjárás alakulásában, az áramló levegő 

sajátosságai, a repülés). 

A levegő meghódítói és „potyautasai” (a levegő, mint élőhely, a szállítóközeget kihasználó növények és 

állatok, életmódjuk az élettérrel összefüggésben). 

Munkára fogott gőzök, gázok (a vízgőz és a szél energiájának hasznosítási módjai a múltban, a jelenben és 

a jövőben, a környezetre gyakorolt hatásuk). 

„Levegőt” – a légszennyezés problémái (a légszennyező anyagok típusai, az általuk okozott 

megbetegedések, a légszennyezés által okozott legfontosabb globális problémák okai, megoldásuk 

alternatívái). 

Kulcsfogalmak 
Légkör, anyagi halmaz, adszorpció, standardállapot, molekula, ion, szublimáció, 

katalizátor, mól, aktív és passzív mozgás, termés, szmog, indikátorszervezet, emisszió, 

transzmisszió, immisszió. 
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Tematikai egység A kőzetburok 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás 
A kőzetekkel, a litoszférával kapcsolatos természetföldrajzi-geológiai, fizikai és 

kémiai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetlemezek mozgásával kapcsolatos természeti jelenségek, katasztrófák okainak 

és hatásainak magyarázata. A különböző kőzettípusok felismerése, felhasználásának 

és jelentőségének ismerete. A talaj mint élőhely és környezeti tényező fontosságának 

tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Bolygónk szerkezete (a geoszférák, kőzetelemek). 

A kéregmozgások okozta földtani katasztrófák (a földrengések és a vulkáni tevékenység, és hatásuk a 

környezetre). 

A kőzetek kialakulása és típusai (a Föld kérgét alkotó legfontosabb kőzettípusok, kialakulásuk, 

jelentőségük). 

A kristályos anyagok jellemzői és típusai (a szilárd halmazállapot, a rácstípusok). 

„Miről mesél a mészkő?” (a mészkő képződésének körülményei, a karsztjelenségek, a kalcium-karbonát 

jelentősége a gerinctelenek és a gerincesek testfelépítésében és evolúciójában). 

A talaj, a litoszféra „érzékeny bőre” (a talaj keletkezése, talajtípusok, a talaj mint élőhely, a talaj 

környezetvédelmi jelentősége). 

Kulcsfogalmak 
Geoszféra, földrengés, ásvány, kőzet, érc, hidrotermás oldat, talaj, olvadáspont, amorf 

anyag, vegyület, elemi cella, ötvözet, szimbiózis minimumtörvény, erózió. 

 

 

Tematikai egység Tanév végi ismétlés 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás A tanévben tanult ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A rendszerező és szintetizáló képesség fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanultak lényegének kiemelése, összekapcsolása; különböző formában történő bemutatása. 

Kulcsfogalmak  

 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulók ismerjék az alapfogalmakat, ismerjék és tudják alkalmazni az alapvető 

törvényszerűségeket. 

Az alapfogalmak és -összefüggések ismeretén túl legyenek képesek azok alkalmazására 

is. Rutinosan oldjanak meg könnyebb számítási feladatokat.  

Lássák a természettudományos gondolkodás fejlődésének törvényszerűségeit.  

Figyeljenek fel a környezetüket érő káros hatásokra. Alakuljon ki bennük 

környezettudatos, az energiatakarékosságra törekvő magatartás- és szemléletmód. 
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43.2. Az ének-zene tantárgy értékelési módjai és szempontjai 

1. A tanult dalok éneklése - szöveggel, kifejező szép előadásban szolmizálva, kotta nélkül ábécés névvel 

olvasva 

Az éneklés történhet egyénileg és kisebb (2-3 fős) csoportban is pl. többszólamú éneklés esetén. 

Az értékelés szempontjai: tisztaság, biztos szöveg - és dallamtudás, a szolmizáció biztossága, az ábécés nevek 

ismerete. 

2. Zenetörténeti anyag feldolgozása - stílustörténet, műfajok, zeneszerzők, a hozzájuk kapcsolódó elmélti 

anyag elsajátítása, zenehallgatás. 

A beszámoló történhet írásban vagy szóban, osztályzatok kaphatók otthoni és órai munkára is. 

Az értékelés szempontjai: tudás alapossága, pontossága, és az önálló gondolatok hozzáadása. 

3. Külön értékelem a kórustagok munkáját, mivel ők pluszfeladatot végeznek, így a kórusban teljesített 

munkára havonta kapnak egy-egy 5-öst. 

 

44. Komplex humán ismeretek -9/AJTP évfolyam 

 

A komplex humán ismeretek tantárgy a történelem alapvető korszakainak áttekintésével olyan szintre hozza 

a tanulók múltismeretét, melyre ráépíthető a gimnáziumi történelem tantárgy. Az események közül a 

legmeghatározóbbakat emeli ki, középpontba a magyar történelmet állítja; nagy hangsúlyt helyez a történelem 

folyamatszerűségének, a sokoldalú összefüggéseknek a bemutatására. A korszerű történelemszemléletnek 

megfelelően törekszik arra, hogy az adott korszakot a tanuló minél nagyobb teljességben lássa. Az 

életmódtörténet, az irodalom-, zene- és képzőművészet-történet néhány kiemelkedő alkotása kapcsolódik egy-

egy történelmi korhoz, esetenként ez áll a középpontban.  

A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló ismerje meg szűkebb környezete történelmi és kulturális 

értékeit. Segíti, hogy ismerkedjen meg a történelmi múlt minél többféle forrásával, azok feldolgozásának 

módszereivel. Törekszik arra, hogy a tanuló ismerje föl, hogy múlt-jelen-jövő egymástól elválaszthatatlanok. 

Alapot ad a tudatos közéleti részvételhez, erősíti a nemzethez tartozás tudatát, a demokrácia értékeinek 

tiszteletben tartását. 

A tantárgy tanításának célja, hogy kialakuljon, illetve erősödjön a tanulók értéktudata. Jeles történelmi 

személyek példáján keresztül fejlődjön erkölcsi érzékük, felelősségtudatuk, igazságérzetük. Fejlődjön a 

tanulókban az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a nemzet, Európa múltjának, jelenének ismerete, 

értékeinek tisztelete. Alakuljon ki bennük kötődés, nemzettudat, a nemzetért való felelősség és tenni akarás 

igénye. Fejlődjön az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges részképességük az aktív részvételre építő 

tanítás- és tanulásszervező eljárásokkal (pl. együttműködés képessége, konfliktuskezelés). Fejlődjön 

önmegismerésük, önkontrolljuk, vita- és együttműködési készségük, kialakuljon önállóságuk.  

Tudatosodjon a tanulókban a család – történelmi koroktól független – értéke, szerepe a társadalomban. 

Alakuljon ki szociális érzékenységük, fejlődjön konfliktuskezelésük, együttműködési képességük, önérdek-

érvényesítési képességük. 

A tanulóknak látniuk kell, hogy korunk egyik globális problémája környezetünk, a Föld tönkretétele. 

A fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekek kapcsolatának felismerését, az egyén felelősségének tudatát 

kell elősegíteni, fejleszteni, a környezetkímélő magatartást kell kialakítani a tanulókban. 

Az egyes tematikai egységek tartalmaiból a helyi sajátosságok alapján kell kiválasztani azokat a 

területeket, amelyek feldolgozása révén a kitűzött célok a leghatékonyabban megvalósíthatóak. 

 

A 9. évfolyamon a komplex humán ismeretek tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Történelemtudomány és művészetek 2 

Ókor 3 
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Középkor 8 

A polgári átalakulás kora  3 

A polgári átalakulás folyamata Magyarországon 7 

A modern világ születése 3 

A XX. század történelmének fő eseményei, ellentmondásai 6 

Szabadon felhasználható órakeret 2 

Összes óraszám: 34 

 

 

Tematikai egység 1. Történelemtudomány és művészetek Órakeret 2 óra 

Előzetes tudás Mi a történelem? A történelem forrásai. Történelmi korszakok. Művészeti ágak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fogalomismeret, -használat pontosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A történelemtudomány tárgya, íratlan és írott források, a forráselemzés szempontjai. 

 

Időszámítások, évszázad, évezred, a nagy történelmi korszakok. 

A művészetek születése, alkotó- és előadóművészetek, korstílusok, stílusirányzatok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi forrás, segédtudomány, időszámítás, őskor, ókor, középkor, újkor, modern 

kor, korstílus, stílusirányzat. 

 

 

Tematikai egység 2. Ókor 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek az ókorról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fogalomhasználat, a rendszerező képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az 

ismeretszerzési lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság–társadalom–állam: államformák, politikai berendezkedések az ókorban. 

Politeizmus, monoteizmus, példák a legjellemzőbb mítosztípusokra, A Biblia. 

A sumér, az egyiptomi írás, a betűírás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társadalom, civilizáció, állam, városállam, birodalom, öntözéses földművelés, 

rabszolgaság, fáraó, mítosz, politeizmus, monoteizmus, királyság, köztársaság, 

demokrácia, kereszténység, Biblia, Ószövetség, Újszövetség, betűírás. 

 

 

Tematikai egység 3. Középkor 
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek a középkorról.  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező képesség, a 

komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési lehetőségek körének bővítése, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság–társadalom–politikai berendezkedés változásai a középkorban. 

A kereszténység szerepe a középkori ember világképében, nyugati és keleti egyház, egyházi hierarchia, 

szerzetesrendek. 

Faluszerkezet, gazdálkodási eszközök és módszerek, a középkori város képe, önkormányzat, céhek. 

A lovag, lovagi tornák, a lovagi eszmény, lovagi költészet. 

A magyarság eredetének kérdései. 

Géza és I. István, Szent László és Könyves Kálmán, IV. Béla. 

Az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás, az ország három részre szakadása. 

Román, gótikus, reneszánsz stílus. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalamak 

Feudalizmus, feudális rend, rendi monarchia, önellátó gazdálkodás, két- és 

háromnyomásos gazdálkodás, céh, pápa, püspök, szerzetes, szerzetesrend, nyugati és 

keleti egyház, legenda, román stílus, gótika, reneszánsz, kalandozás, államalapítás, 

vármegye, tized, Árpád-kor, tatárjárás, második államalapítás, nádor, kiskirály, regálé, 

kilenced, kapuadó, füstpénz, oszmán-török, végvár, kettős királyválasztás. 

 

 

Tematikai egység 4. A polgári átalakulás kora 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás 
Alapismeretek a nagy földrajzi felfedezésekről, az angol és a francia polgári 

forradalomról, az USA függetlenségi háborújáról, a kapitalizmus gazdaságáról, a 

polgári társadalomról és államról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező képesség, a 

komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési lehetőségek körének bővítése, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Előzmények, a legjelentősebb felfedező utak, gazdasági-társadalmi-politikai következmények. 

Az angol és a függetlenségi háború – célok és eredmények. 

Manufaktúrák, gyárak, polgárság, munkásság. 

A polgári demokrácia jellemzői 

I. ipari forradalom – folyamata, a legjelentősebb találmányok, társadalmi következmények. 

Reformáció, barokk, klasszicizmus és romantika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földrajzi felfedezés, gyarmatosítás, polgári forradalom, abszolutizmus, alkotmányos 

monarchia, polgárháború, függetlenségi háború, polgári szabadságjog, polgári 

demokrácia, munkás, tőkés, manufaktúra, gyár, ipari forradalom, reformáció, 

ellenreformáció, katolikus, evangélikus, református, barokk, klasszicizmus, romantika. 

 

 

Tematikai egység 5. A polgári átalakulás folyamata Magyarországon 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás Általános iskolai alapismeretek. 



Eötvös József Gimnázium és Kollégium   485 / 489 Pedagógiai Programja 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező képesség, a 

komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési lehetőségek körének bővítése, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A három részre szakadt Magyarország, a török kiűzése, Rákóczi szabadságharca, Magyarország a Habsburg 

Birodalomban. 

A reformkor: a „haza és haladás” programja – Széchenyi és Kossuth, az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc – célok és eredmények. 

A dualista államszerkezet – előnyök és hátrányok. 

Zrínyi Miklós: Az török áfium… - részletek, a nyelvújítás, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi egy-egy közéleti 

témájú verse, Jókai: A kőszívű ember fiai – részletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Királyi Magyarország, Török Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, reformkor, 

liberalizmus, nacionalizmus, jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, sajtószabadság, 

nemzetiség, szabadságharc, önkényuralom, passzív ellenállás, emigráció, kiegyezés, 

dualizmus.  

 

 

Tematikai egység 6. A modern világ születése 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Alapismeretek az I. világháborúról és következményeiről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező képesség, a 

komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési lehetőségek körének bővítése, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság és társadalom változásai a XIX. század végén. 

A két szövetségi rendszer, az első világháború legjelentősebb frontjai, a Párizs környéki békék, a trianoni 

békediktátum. 

Realizmus. Szimbolizmus. 

Ady és Móricz egy-egy műve, a Nyugat, Csontváry, Bartók Béla valamely műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
A világ „felosztása”, antant, központi hatalmak, villámháború, állóháború, háborús 

front, békediktátum, realizmus, szimbolizmus. 

 

 

Tematikai egység 
7. A XX. század történelmének fő eseményei, ellentmondásai Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás Alapismeretek az általános iskolából. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező képesség, a 

komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési lehetőségek körének bővítése, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Totális diktatúrák: a kommunista Szovjetunió és a náci Németország – az eszmék és a politikai 

berendezkedések hasonlóságai és különbségei. 

A II. világháború előzményei, szövetségi rendszerek, célok, néhány nevezetes ütközet, a háború lezárása. 

A hidegháború. 

A Szovjetunió és a keleti tömb összeomlása. 
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Őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, a Horthy-korszak, Magyarország a világháborúban, a szovjet 

megszállás, a  

Rákosi-korszak, a Kádár-korszak és összeomlása. 

Az avantgard. 

A jelenkor néhány problémája a világban és Magyarországon.  

Pl. fenntartható fejlődés, demográfiai problémák, „civilizációk harca”, szegénység, szegregáció stb. 

A XX. század, a jelenkor eseményeinek, problémáinak megjelenése a művészetekben.  

Pl. József Attila, Radnóti Miklós, Örkény István, Sütő András egy-egy műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szocializmus, kommunizmus, bolsevizmus, nácizmus, totális diktatúra, személyi 

kultusz, többpártrendszer, egypártrendszer, holocaust, kétpólusú világ, hidegháború, 

rendszerváltozás, avantgard, globalizáció, terrorizmus, szegregáció, 

környezetszennyezés, környezetvédelem, ökológiai lábnyom, fenntartható fejlődés.  

 

Szabadon felhasználható órakeret: 

 

 

Összes óraszám: 

 

 

2 óra 

 

 

34 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

A tanultak áttekintésével biztosabbá válik a tanulók tárgyi tudása, különösen 

fogalomhasználata elsősorban történelemből, de irodalom-, zene- és 

művészettörténetből is. Fejlődik rendszerező képességük. Jobban meglátják az 

összefüggéseket az élet, az emberi társadalom különböző területei között. 

Megerősödik bennük, hogy múlt-jelen-jövő egymásra épülnek, és az is, hogy a 

politikai-történelmi események meghatározzák az egyéni sorsokat. Fejlődik 

információszerzési képességük, különböző forrásokból képesek kiválogatni a 

számukra szükséges információkat.  

A tanév elején kevesebb tudással rendelkező tanulók a tanév végére pótolják 

hiányosságaikat, elérik a képességeiknek megfelelő szintet, ennek megfelelően nem 

okoz majd nekik gondot a felsőbb évfolyamok követelményeinek teljesítése. 

Az év elején is jól teljesítő tanulók tudása elmélyültebbé, többrétűvé válik. 

 

 

 

 

 

45.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: 

Jelen pedagógiai program a 2017. szeptember 1-től érvényben lévő pedagógiai program módosítása, 2020. 

szeptember 1-én lép hatályba és felmenő rendszerben kerül bevezetésre. 

A pedagógiai programot módosítani kell, ha ez irányban törvényi, rendeleti változás történt, illetve ha a 

nevelőtestület, a diákmozgalom ez irányban javaslatot tesz és azt a nevelőtestület elfogadja.  

A pedagógiai program tantárgyi fejezetek nélküli példánya megtalálható az intézményvezetői, 

kollégiumvezetői irodában, valamint teljes terjedelemben elektronikus formátumban az intézmény honlapján. 
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